ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља Пријепоље

Адреса наручиоца:

Улица Рајка Дивца број 2., 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

http://www.dz.prijepolje.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 број ЈНМВ 01/18 су добра – jaвна набавка медицинске опреме за
потребе Дома здравља у Пријепољу, обликована у 2 (две) партије:
1. Партија 1. - Набавка дијагностичких медицинских уређаја/инструмената
2. Партија 2. - Набавка медицинске опреме/помагала за транспорт пацијената и дељење
терапије
ОРН: 33100000 – Медицинска опрема

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора за партију 2. - Набавка медицинске
опреме/помагала за транспорт пацијената и дељење терапије, износи
398.660,оо динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
471.692,оо динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

398.660,оо динара без ПДВ-а.

- Најнижа

398.660,оо динара без ПДВ-а.

- Највиша

398.660,оо динара без ПДВ-а.

- Најнижа

398.660,оо динара без ПДВ-а.

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број 169/2018 од 20.08.2018. године

Датум закључења уговора:

14.09.2018. године

Основни подаци о добављачу:
SUPERLAB D.O.O. Милутина Миланковића број 25., 11070 Нови Београд , матични број:
17051717, ПИБ: 101822498

Период важења уговора:

Продавац је у обавези да предметна добра испоручи у року од 60 дана од дана обостраног
потписивања уговора. Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од дана
завођења записника о квалитативном и квантитативном пријему. Извршењем уговорних обавеза
уговор престаје да важи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

