ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд

Адреса наручиоца:

БУлевар Франше д`Епереа 5

Интернет страница наручиоца:

www.beograd94.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:

набавку добара –Набавка лекова ван листе лекова , ознака из општег речника набавки 33600000 фармацеутски производи,обликована у 8 партија
Paracetamol
Acetilsalicilna kiselina
Loratidin
Diazepam
Aminofilin
Glukoza 50%
Naloxon hidrohlorid
Propafen

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најниже понуђена цена

362.846,00 динара без ПДВa

5-2 ;6-1 ;

Број примљених понуда:

- Највиша

5-180.600,00 ;6-221.306,00

- Најнижа

5-141.540,00 ;6-221.306,00

- Највиша

5-180.600,00 ;6-221.306,00

- Најнижа

5-141.540,00 ;6-221.306,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.04.2016

Датум закључења уговора:

09.05.2016

Основни подаци о добављачу:
Ino-pharm d.o.o. , ул.Браће Ковач 2. , 11000 Београд

Период важења уговора:

Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за
централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.
Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор
производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора .

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране сагласно констатују да цена из уговора може да се промени у случају да због измене
Oдлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је била на
снази у моменту закључења уговора о јавној набавци. дође до промене цене лека на начин да уговорена цена постане већа
од цене лека у Одлуци. У том случају, уговорена цена ће се ускладити сразмерно проценту смањења цене лека у Одлуци.
У случају промене цене на начин из тачке 12.1. уговора наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној
набавци.

Остале информације:
за партијe под редним бројем: 5 Aminofilin , 6 Glukoza 50% .

