ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др
Вукан Чупић"

Адреса наручиоца:

Радоја Дакића 6-8
11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.imd.org.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: Медицински потрошни санитетски материјал /33140000 Медицински потрошни
материјал/
Партије: 48, 51, 62

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

153.025,00 дин без ПДВ- а
183.630,00 дин са ПДВ- ом

3

Број примљених понуда:

- Највиша

Партије: 48- 19.425,00; 51- 315.00; 62- 149.500,00

- Најнижа

Партије: 48- 14,250.00; 51- 275,00; 62- 138,500.00

- Највиша

Партије: 48- 14,500.00; 51- 315.00; 62- 149.500,00

- Најнижа

Партије: 48- 14,250.00;51- 275,00; 62- 138,500.00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.09.2020.

Датум закључења уговора:

05.10.2020. дел.бр. 350-01/2020 (01.10.2020.
дел.бр. 10/827-2)

Основни подаци о добављачу:
MS GLOBALMEDIC TRADE d.o.o., ул. Народних хероја 43, Београд, ПИБ: 107790556, МБ:
20873108

Период важења уговора:

Рок важења уговора је до испоруке уговорене количине добара а најдуже 12 месеци од закључења уговора.
Уколико купац не повуче све количине у року од 12 месеци од потписивања, то не ствара основ за накнаду штете
од стране продавца.

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. Закона, 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.
Остале информације:
/

