ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

КБЦ"Др Драгиша Мишовић-Дедиње"

Адреса наручиоца:

Хероја Милана Тепића бр.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:

Предмет јавне набавке: Дobra - Медицинских гасови,бр.17/20
Ознака из општег речника набавки: 24111500 - Гасови за медицинске намене

Уговорена вредност:

11.380.454,48 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање
понуда је: Најнижа
понуђена цена;

1

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:

одлука о закључењу оквирног споразума
29.05.2020 године

Датум закључења уговора:

17.07.2020 godine.

Основни подаци о добављачу:

"Messer Tehnogas” AD, са седиштем у Београду, улица
Бањички пут 62, ПИБ: 100002942, Матични број:
07011458
Период важења уговора:

Уговор се закључује до коначне испоруке уговорених количина добара чија је купопродаја
предмет овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
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. Закона о јавним
набавкама. Уговор се може изменити и из објективних разлога само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
У случају наступања горе наведених разлога , наручилац и добављач ће закључити анекс оквирног споразума

Остале информације:
Партија 1
Партија 2

11.328.104,55 дин без обрачунатог ПДВ-а
52.349,93 дин без обрачунатог ПДВ-а

