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:

ДОБРА - Специфичан медицински потрошни материјал за Одсек интервентне кардиологије
Клинике за интерну медицину, бр. 18/20
ОРН: 33140000 - Медицински потрошни материјал;

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"Најнижа понуђена цена"

2.455.250,00 динара

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 оквирном споразуму 04.08.2020.

Датум закључења уговора:

12.10.2020.

Основни подаци о добављачу:
"Кардиомед" д.о.о., Луке Војводића 26, Београд
Матични број: 21037265, ПИБ: 108628354

Период важења уговора:

Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за
централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.
Уколико не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до
испорукеуговорених количина добара која су предмет овог уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталошке бројеве предмета уговора и то само у случају да код
произвођача дође до промене каталошких бројева о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем.
Измена уговора може се вршити, тако да се количина предмета уговора повећа, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Измена уговора може се вршити, у складу са потребама Купца, и тако да се изменама врши промена количина по ставкама у оквиру партије, али на
начин да укупна уговорена вредност уговора остане непромењена уколико је то могуће или буде нижа од првобитно уговорене.
У случају наступања разлога из претходних става, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

Остале информације:
партијe 13, 14

