
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: Дом здравља"Свети Ђорђе" Топола
	Text2: 34310 Топола, Булевар Вожда Карађорђа 67
	Text3: dztopola.rs
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	Text5: • Предмет јавне набавке добара су:  лабораторијски реагенси -партија 2  -лаб.реагенси за крвну слику,партија ,3 тест траке и лабораторијски реагенси и партија 4.епрувете, наставци за лабораторијуПредметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавкена позицији: 33192000 -медицински намештај
	Text6: 270.200,00 динара без ПДВ-а324.240,00 динара са ПДВ-ом
	Text7: • Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија       понуда, према елементима који ће бити ближе одређени у конкурсној        документацији:     1. Понуђена цена 90 пондера2. Рок плаћања 10 пондераУ К У П Н О 100 пондера           
	Text10: За партију 3 - 4 понудеза партије 5 и 6 -  три  понуде 
	Text11: За партију 3 : 97.900,00За партију 5.: 216.000,00За партију 6.: 76.800,00
	Text12: За партију 3 : 66.000,00За партију 5.: 147.200,00За партију 6.: 57.000,00
	Text13: За партију 3 : 97.900,00За партију 5.: 216.000,00За партију 6.: 76.800,00
	Text14: За партију 3 : 66.00,00За партију 5.: 147.000,00За партију 6.: 57.000,00
	Text15: 
	Text17: 11.03.2020.године
	Text16: 05.03.2020. године
	Text21: за Партију 3- ПАЦИЈЕНТ СТОЛИЦА из oбрасца бр.3 понуде у конкурсној документацији( бодовано по партијама)  за Партију 5-  КЛУПА ЗА ЧЕКАОНИЦЕиз обрасца бр.3.понуде у конкурсној документацији (бодовано по партијама) и за Партију -6 КРЕВЕТ ЗА ПРЕГЛЕД ПАЦИЈЕНАТА из обрасца бр.3 понуде у конкурсној документацији(бодовано по партијама)
	Text20: виша сила
	Text18: 1) Назив понуђача: „Medicoline" доо Ниш                   2) Адреса: 18000 Ниш                   3) Улица и број: Рајићева br.36                   4.) ПИБ:102128144                   5)  Матични број:17442139
	Text19: 12 месеци


