
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: Предмет јавне набавке је набавка добара Лекови са Листе A и Листе А1 Листе лекова-  404-1-110/20-53 ознака из општег речника набавке-   33600000, 15882000 за III квартал 2021 године Број уговора 01-1784
	Text6: 55.568,20 динара без ПДВ
	Text7: Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена “ .  
	Text10: Поднета је 1 понудe
	Text11: ранг листа понуђача
	Text12: ранг листа понуђача
	Text13: ранг листа понуђача
	Text14: ранг листа понуђача
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 09.07.2021 године
	Text16: 10.03.2021 године 
	Text21:  Обавештење се односи на уговор закључен на основу оквирног споразума број 18-1/21 од 23.3.2021. године, који је РФЗО закључио са добављачем, након спроведеног поступка централизоване јавне набавке.
	Text20: Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог Уговоra.Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. 
	Text18: Inpharm Co Batajnicki drum 23 Beograd
	Text19: оквирно до 6 месеца односно до испуњења уговорених средстава 


