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:

Potrošni materijal za medicinski i komunalni otpad JN br.10/15
ORN - Kontejneri za otpad - 44613700
- Za otpadni materijal – FC02

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Najniža ponuđena cena

1.343.680,00 dinara

2

Број примљених понуда:

- Највиша

1.608.100,00 dinara

- Најнижа

1.343.680,00 dinara

- Највиша

1.343.680,00 dinara

- Најнижа

1.343.680,00 dinara

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2015.godine

Датум закључења уговора:

09.06.2015.godine

Основни подаци о добављачу:
„Medical waste disposal“ d.o.o., sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Industrijska zona jugoistok bb,
PIB:106229657, Matični broj: 20559799
i „Acoma“ d.o.o. , iz Beograda, ul. Dunavski Kej br.23, PIB:103809445, Matični broj:20021659

Период важења уговора:

godinu dana

Околности које представљају основ за измену уговора:
Eventualna korekcija cena se može izvršiti za vrednost samo preko 5% od početne vrednosti.
Eventualne promene cene u opsegu do 5%, nisu podložne promeni cene u Ugovoru.
Ukoliko su ispunjeni uslovi iz prethodnog stava, Dobavljač može u pisanoj formi podneti zahtev Naručiocu za korekciju cena, najviše do
visine porasta cena na malo. Ukoliko Naručilac odluči da prihvati cene Dobavljača, obavestiće o tome Dobavljača u roku od 8 dana od dana
podnetog zahteva. U daljem roku od 8 dana, od dana obaveštenja da Naručilac prihvata cene iz zahteva Dobavljača, Dobavljač i Naručilac
će zaključiti aneks Ugovora, pri čemu se novi cenovnik može primenjivati samo na isporuke od dana zaključenja Aneksa Ugovora.

Остале информације:

