
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:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Дом здравља ,,Краљево’’
	Text2: Југ Богданова 110
	Text3: www.dzkralјevo.co.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Предмет јавне набавке број 14 – 4/15 су добра – потрошни медицински материјал.Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Медицински потрошни материјал (ознака 33140000).
	Text6: Партија 1-54.530,00 без ПДВ-аПартија 2-70.200,00 без ПДВ-аПартија 3-30.750,00 без ПДВ-аПартија 4-340.000,00 без ПДВ-а
	Text7: 16.1. У предметном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал,  ЈН број 14 – 4/15, критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
	Text10: 8(Осам)
	Text11: Партија 1-61.600,00 без ПДВ-аПартија 2-230.040,00 без ПДВ-аПартија 3-44.000,00 без ПДВ-аПартија 4-357.600,00 без ПДВ-а
	Text12: Партија1-54.530,00без ПДВ-аПартија2-70.200,00без ПДВ-аПартија3-29.500,00без ПДВ-аПартија4-340.000,00без ПДВ-а
	Text13: Партија 1-61.600,00 без ПДВ-аПартија 2-230.040,00 без ПДВ-аПартија 3-44.000,00 без ПДВ-аПартија 4-357.600,00 без ПДВ-а
	Text14: Партија1-54.530,00без ПДВ-аПартија2-70.200,00без ПДВ-аПартија3-29.500,00без ПДВ-аПартија4-340.000,00без ПДВ-а
	Text15: /
	Text17: 26.02.2015
	Text16: 02.02.2015
	Text21: /
	Text20: Цена ће се примењивати на уговорену робу на годишњем нивоу без могућности промене истих од стране Пружаоца услуге без сагласности Корисника.
	Text18: „Nova GROSIS“ Niš мат.бр.20642823 пиб.106607945„Layon“Beograd мат.бр.07814577 пиб.103492744„Flora komerc“ Gornji Milanovac мат.бр06169945 пиб.102156404„NeoMedica“ Niš мат.бр.17290100 пиб.100531456„Vicor“ Beograd мат.бр.07738412 пиб.100134880„Labteh“ Beograd мат.бр.7473575 пиб.101672681„Ecotrade“ Niš мат.бр.17121189 пиб.100336710„Promedia“ Kikinda мат.бр.08704210 пиб.100579471
	Text19: 12 месици


