
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:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
	Text3: www.dzindjija.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Лекови листа Д обликована по партијама, на период од 12 месеци,  шифра из општег речника набавки -33680000 – фармацеутски производи
	Text6: 158.643,44  динара без ПДВ
	Text7: Дом здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија ће доделити  уговор  применом  критеријума  „најнижа понуђена цена “ .Уколико, две или више понуда буду имали исту понуђену цену , предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок испроуке, а ако постоје два или више понуђача који су понудили исти рок испроуке наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.  
	Text10: Укупно је поднето 2 понудe
	Text11: ранг листа понуђача
	Text12: ранг листа понуђача
	Text13: ранг листа понуђача
	Text14: ранг листа понуђача
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 26.11.2020 године
	Text16: 11.06.2020 године
	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 за време важења овог Уговора.Уговорне стране утврђују да се цена из понуде могу споразумно мењати: за увозне производе ако је раст средњег курса ЕУР-а већи од 6%. У том случају понуђач је дужан да Наручиоца благовремено обавести писменим путем, о евентуалним променама, односно усклађивању цена лекова., о чему ће бити закључен анекс оквирног споразума
	Text18: 3. ДОО ''UNI-CHEM''Црнотравска 27, Београд заведена под бројем 01.4-5-8/2020 од 04.06.2020 године за партије број 5,10,11,12,15,19,21,23 
	Text19: 6 месеци  


