
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:
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	Text1: КБЦ"Др Драгиша Мишовић-Дедиње"
	Text2: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1
	Text3: www.dragisamisovic.bg.ac.rs
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	Text5: Предмет јавне набавке: ..............................Добра - Реагенси за лабораторијску дијагностику, по партијама ,бр.04/17
1.Реагенси за MIniVidas; 
2.Реагенси за Biosen C-line;
3.Реагенси за Innova Star;
4.Реагенси за Sysmex XS 1000, Sysmex XS 500 i Sysmex XN 1000;
5.Реагенси за Vitec 2 Compact i BactAlert;
6.Реагенси за Previ Color Gram i Previ Isolu;
7.Реагенси за gasni analizator Eschweiler - Combi - line Type CL 123;
8.Реагенси за Sysmex UF 500;
Ознака из општег речника набавки: ........................- 33696500 - Лабораторијски реагенси 
	Text6: 40.239.787,90  динара 
	Text7: "Најнижа понуђена цена"
	Text10: 1
	Text11: 40.239.787,90  динара
	Text12: 40.239.787,90  динара
	Text13: 40.239.787,90  динара
	Text14: 40.239.787,90  динара
	Text15: 
	Text17: 20.11.2017. godine.
	Text16: 06.11.2017. godine.
	Text21: 1. 13.256.999.88 динара
2.     999.046,00 динара

3.  3.165.825,00 динара
4.  5.414.287,21 динара
5.   13.866.138,82 динара
6.     554.419,92 динара
7.  1.120.796,33 динара
8.  1.862.274,74 динара


	Text20: Промена уговорене цене може се вршити само у случају и у складу са променом курса динара у односу на еуро у односу на средњи курс Народне банке Србије, за један еуро на дан отварања понуде, уколико је промена курса еура 5% или више на горе или 5% више на доле.

	Text18: "Yunycom“ д.о.о., из Београда, Ул. Булевар Ослобођења бр.185, PIB: 100219473, Matični broj: 07445849

	Text19: 
 Овај Уговор се закључује на одређено време, до испоруке уговорених количина.



