ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

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:

ЈНМВ 1.2.26/2019 Услуге:
„Систематски лекарски преглед запослених
ОРН 85120000 – услуге лекарских ординација и сродне услуге

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1,338.400,00 динара без ПДВ односно
1,338.400,00 динара са ПДВ.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.499.678,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1,338.400,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.499.678,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1,338.400,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

- Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: у делу папа брис, вс, вц
брис

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.04.2019. године

Датум закључења уговора:

14.05.2019. године

Основни подаци о добављачу:
Дом здравља „VIZIM“ Кнез Милетина 36, 11000 Београд , Matični broj: 17401785 , Poreski broj: 101821680
са подизвођачем:
„Завод за лабораторијску дијагностику „BIOMEDICA“ Пожешка 67а, Београд, Matični broj: 17637606,
Poreski broj: 104122125

Период важења уговора:

45 дана од дана обостраног потписивања уговора
и предаје средства финансијксог обезбеђења

Околности које представљају основ за измену уговора:
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̥̙̖ ̡̨̦̦̌ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̠̌̏ ̶̛̦̌̍̌̏ ̖̍̚ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏
̡̦̖̌̍̌̏ ̨̛̪̖̯̏̓̌ ̨̛̥̍ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̡̦̖̌̍̌̏, ̭ ̛̯̥ ̔̌ ̭̖ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̥̙̖ ̨̛̪̖̯̏̓̌
̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌ ̨̔ 5% ̨̔ ̡̱̱̪̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̛̪̬̯̦̏̍ ̸̡̨̤̱̖̦̌̐̚ ̨̨̱̬̐̏̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̡̱̱̪̦̌
̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̱̖̍̔ ̖̏̓̌ ̨̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̚ ̸̣̦̌̌ 39. ̭̯̌̏ 1. ʯ̡̨̦̌̌ ̨
̛̠̦̥̌̏ ̡̦̥̌̍̌̏̌̌ („ˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ˀˁ“, ̬̍. 124/12, 14/15 ̛ 68/15).
Остале информације:

