ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 21
Датум: 05.01.2018.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 9, Кула
Интернет страница наручиоца: dzkula.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број 14/2017 су добра - средства за хигијену и
дезинфекцију, по партијама, Партија 2 - Детерџенти.
Назив и ознака из општег речника набавке је 39831200 - детерџенти; 39831300 средства за чишћење пода; 39831600 - средства за чишћење тоалета; 39832100 прашак за прање посуђа; 33711900 - сапуни.
Уговорена вредност: 76.890,00 динара (без ПДВ-а).
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 3 (три)
Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 80.370,00 динара (без ПДВ-а)
Најнижа понуђена цена: 76.890,00 динара (без ПДВ-а)
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 80.370,00 динара (без ПДВ-а)
Најнижа понуђена цена: 76.890,00 динара (без ПДВ-а)
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Добављач извршава уговор без подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.12.2017.године
Датум закључења уговора: 22.12.2017.године
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Основни подаци о добављачу:
"INKO NATIONAL" Д.О.О., ВРБАС, Густава Крклеца бб, ПИБ: 106262815, Матични
број: 20566060.
Период важења уговора:
Уговор се закључује на одређено време, док се не испоруче уговорене количине,
које представљају количине које су Купцу потребне за дванаест месеци.
Околности које представљају основ за измену уговора:
За време трајања Уговора, уговорне стране су сагласне да може доћи до
повећања уговорених количина до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
Уговора, уз обавезу сачињавања анекса Уговора.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника
обе уговорне стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења
одлуке о измени Уговора од стране Купца, у складу са одредбама члана 115.
Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
Остале информације:
Нема
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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