ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

ул. Бојанска бр. 16,Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.dzvracar.org.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:

Лабораторијски материјал обликован по партијама ЈН 5-2018 за
Партија 4- -Реагенси , електроде и потрошни материјал за електролите са јон селективном
електродом или одговарајуће за апарат 9180 Electrolyte Analyzer ,, Roche’’
Назив и ознака из општег речника набавке: 33696000;33790000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

480.000,00 дин без Пдв-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

480.000,00 дин без Пдв-а

- Најнижа

480.000,00 дин без Пдв-а

- Највиша

480.000,00 дин без Пдв-а

- Најнижа

480.000,00 дин без Пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Није случај

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.04.2018 године

Датум закључења уговора:

07.05.2018 год ( датум код Наручиоца) ,
09.05.2018 год ( датум код Понуђача)

Основни подаци о добављачу:
,, MIT'' д.о.о,ул. Народног фронта 73, Нови Сад
Матични број: 08719683
ПИБ: 100456236

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Овај уговор се може изменити само писаним Анексом , потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна, у случају потребе за повећањем обима предмета набавке, с'тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно
закљученог уговора , при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.
Остале информације:
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

