ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА

Адреса наручиоца:

СЕНТА, БОШКА ЈУГОВИЋА 6

Интернет страница наручиоца:

www.zdravstvosenta.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:

Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала, шифра из општег речника
33140000 – медицински потрошни материјал

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

2.120.557,00 динара без ПДВ-а
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.261.332,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

48.960,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.261.332,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

48.960,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2019. године

Датум закључења уговора:

25.03.2019. године

Основни подаци о добављачу:
- за партију 1, 2 и 3:
„ПАН СТАР” Д.О.О. НОВИ САД, 21000 Нови Сад, Которска 61б; матични број: 08596280; ПИБ: 100728549; Број рачуна и назив банке: 205-175625-20, Комерцијална банка; Лице овлашћено за
потпис: Зора Радановић; Лице за контакт: Зора Радановић; Телефон: 021/504-057; e-mail: office@panstarsrbija.com
- за партију 4:
„АПОТЕКА НИШ“, 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића број 6; матични број: 07283741; ПИБ: 100334157; Број рачуна и назив банке: 840-582667-67, Упрaвa зa трeзoр; Лице овлашћено за
потпис: дипл. ецц. Радојко Матић, спец.; Лице за контакт: Мирослав Јовановић; Телефон: 018/512-296; e-mail: miroslav.jovanovic@apotekanis.co.rs

Период важења уговора:

Уговор се закључује на период од 12 месеци, односно до утрошка
финансијских средстава опредељених за предметну јавну набавку.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим
предмета уговора, ако је то повећање последица повећаних потреба Наручиоца у току реализације уговора.
Вредност уговора се може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора.

Остале информације:
Предмет јавне набавке је обликован у више партија, и то:
Партија 1 – Игле и шприцеви
Партија 2 – Дезифицијенси
Партија 3 – Медицинско-санитетски потрошни материјал
Партија 4 – Галенски производи

