ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

KBC "Dr Dragisa Misović - Dedinje"

Адреса наручиоца:

Heroja Milana Tepića br. 1

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.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:

Dobra - Lekovi, po partijama
JN br.05/15
ORN: - 33600000 Уговорена вредност:

578,000.00 dinara
Критеријум за доделу уговора:

Najniža ponuđena cena

3

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

23.04.2015.godine

Датум закључења уговора:

07.04.2015.godine

Основни подаци о добављачу:

"Ecotrade BG“ d.o.o., sa sedištem u Nišu, ulica Strahinjića
Bana br.3, PIB: 100336710, Matični broj: 17121189

Период важења уговора:

Ugovor se zaključuje na određeno vreme, do
isporuke ugovorenih količina.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Promena ugovorenih cena može se vršiti samo u slučaju zvanične promene cena, utvrđene Odlukom Vlade RS o cenama lekova za humanu upotrebu i
Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koji donosi Republički fond zdravstvenog osiguranja
(odnosi se samo na registrovane lekove).
Ukoliko je ugovorena cena, u smislu prethodnog stava niža, promena se može vršiti samo u visini istog procenta popusta, kao u osnovnom ugovoru.
Promena ugovorene cene može se vršiti samo u slučaju i u skladu sa promenom kursa dinara u odnosu na euro u odnosu na srednji kurs Narodne banke Srbije,
za jedan euro na dan otvaranja ponuda, ukoliko je promena kursa eura 5% ili više na gore ili 5% više na dole (odnosi se samo na neregistrovane lekove).

Остале информације:

Partija 38. 303.000,00 dinara
Partija 39. 275.000,00 dinara

