ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Специјална болница за неспецифичне плућне болести
"Сокобања"

Адреса наручиоца:

Ул. Војводе Мишића бр.48
18230 Сокобања

Интернет страница наручиоца:

www.soko-banja.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:

Предмет јавне набавке бр. 2/2014 су добра-Административни материјал.
Назив и ознака из општег речника набавки : 22000000
Јавна набавка је обликована у 3 партије.
Партија 2-Штампани материјал

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

742.646,50 динара
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.081.577,00 динара

- Најнижа

742.646,50 динара

- Највиша

1.081.577,00 динара

- Најнижа

742.646,50 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2014.

Датум закључења уговора:

18.03.2014.

Основни подаци о добављачу:
- "Happy Trend"доо, ул. Љубе Нешића бр. 95, 19000 Зајечар; ПИБ 107005164; матични број
20722584

Период важења уговора:

До окончања поступка јавне набавке за
2015.годину

Околности које представљају основ за измену уговора:
Цена се може изменити након закључења уговора, тек по протеку рока од 4 месеца од дана закључења уговора, искључиво уз
писану сагласност купца дату на писани захтев за промену цена продавца. Продавац је у обавези да уз захтев достави доказе који
оправдавају тражену промену цена. Захтев за промену цена продавца се може односити само за наредне испоруке добара. Пре
давања писане сагласности купац ће утврдити оправданост захтева за повећање цена на основу прибављених информација о цени
добара за које је тражио повећање, код понуђача који су за ту партију конкурисали, а нису изабрани као најповољнији, а ако за
одређену партију није било другог понуђача, купац ће провером цена на тржишту утврдити оправданост захтева. Уколико је захтев
за промену цена оправдан, наручилац ће донети одлуку о измени уговора и закључити анекс уговора.

Остале информације:

