
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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
	Text2: Радоја Дакића 6-811070 Нови Београд
	Text3: www.imd.org.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Добра: Реагенси и потрошни материјал за одсек за проточну цитометрију/ 33696000 Реагенси и контрасти/ / 33140000 Медицински потрошни материјал/Партијe: 12, 15, 18, 19, 20, 21
	Text6: 19.799,00 дин без ПДВ- а23.758,80 дин са ПДВ- ом
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: Партије: 12- 5.300,00; 15- 9.440,00; 18- 1.540,00; 19- 2.540,00; 20- 3.666,00; 21- 7.920,00
	Text12: Партије: 12- 3.007,00; 15- 9.440,00; 18- 1.483,00; 19- 526,00; 20- 401,00; 21- 4.942,00
	Text13: Партије: 12- 5.300,00; 15- 9.440,00;  18- 1.540,00; 19- 2.540,00; 20- 3.666,00; 21- 7.920,00
	Text14: Партије: 12- 3.007,00; 15- 9.440,00; 18- 1.483,00; 19- 526,00; 20- 401,00; 21- 4.942,00
	Text15: /
	Text17: 10.11.2020. (05.11.2020. дел.бр. Установе 10/1118-2)
	Text16: 21.10.2020.
	Text21: /
	Text20: /
	Text18: Uni-chem d.o.o., Црнотравска 27, Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 07167677
	Text19: Рок важења уговора је до испоруке уговорене количине добара а најдуже 12 месеци од закључења уговора, осим у случају ступања на снагу раскидног услова.Уколико купац не повуче све количине у року од 12 месеци од потписивања, то не ствара основ за накнаду штете од стране продавца. 


