ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.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:

Лекови листа А и А1/РФЗО, медицинска помогала/РФЗО 33680000- фармацеутски производи
33196000 - Медицинска помагала.

Уговорена вредност:

669.654,00 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:

Дом здравља ’’Др Милорад Мика Павловић’’ Инђија је доделио уговор применом
критеријума „економски најповољнија понуда“. Елементи критеријума :
1. Цена 40,00 пондера
2. Услови плаћања ( рабат) 60,00 пондера
У К У П Н О П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера
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Број примљених понуда:

- Највиша

669.654,00 динара без пдв-а за 9 партија

- Најнижа

669.654,00 динара без пдв-а за 9 партија

- Највиша

669.654,00 динара без пдв-а за 9 партија

- Најнижа

669.654,00 динара без пдв-а за 9 партија

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

понуђач набавку извршава самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.12.2013.године

Датум закључења уговора:

13.12.2013.године

Основни подаци о добављачу:
Д.О.О"PHOENIX PHARMA" Београд, Боре Станковића 2

Период важења уговора:

оквирно до 3 месеца односно до испуњења
уговорених обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уколико за време трајања овог Уговора, у складу са Одлуком о највишим ценама лекова за хуману употребу или Одлуком произвођача или велетрговине, односно
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, дође до смањења цене испоручених лекова, Купац ће
сачинити Записник о количинама лекова који нису продати и који се налазе на залихама Купца.
Продавац се обавезује да Купцу, у року од 7 дана од дана добијања записника, за разлику у цениизда књижно писмо-одобрење (затечене залихе лекова код Купца x
разлика у цени), у року од 7 дана од дана добијања записника.
У случају промене цене из тачке 9.1. овог члана даном ступања на снагу Правилника о листи лекова, Купац ће аутоматски примењивати новоутврђене цене без
закључивања Анекс уговора.

Остале информације:
Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе ( у погледу врсте и количине) Наручиоца за период
оквирно до 3 месеца односно до испуњења уговорених обавеза. Наручилац задржава право корекције
уговорених количина добара, у случају измењених околности у пословању Наручиоца.

