
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5:  Услуге: Редован годишњи сервис медицинских средстава  – апарата, Ознака из општег речника : 50421000 услуга поправке и одржавања медицинске опреме.Набавка Услуге – Редован годишњи сервис медицинских средстава  – апарата  је обликована у 9 (девет) партија, то :1) Партија 1: Redovan godišnji servis za aparat EKG MAC 500/400;                        Процењена вредност за ову партију износи: 171.600,00 динара без ПДВ-а;2) Партија 2: Redovan godišnji servis za aparat EKG SCHILLER AT 1;                         Процењена вредност за ову партију износи: 99.000,00 динара без ПДВ-а;3) Партија 3:Redovan godišnji servis sa zamenom baterije za aparat defibrilator NIHON KOHDEN TEC 7721K;             Процењена вредност за ову партију износи: 399.000,00 динара без ПДВ-а;4) Партија 4: Redovan godišnji servis za aparat Defibrilator MEDTRONIC LIFE PACK 12;             Redovan godišnji servis za aparat Defibrilator MEDTRONIC LIFE PACK 1000;             Процењена вредност за ову партију износи: 525.000,00 динара без ПДВ-а;5) Партија 5: Redovan godišnji servis za aparat Ventilator WEINMANN MEDUMAT STANDARD sa zamenom baterije;             Процењена вредност за ову партију износи: 154.000,00 динара без ПДВ-а;6) Партија 6: Redovan godinji servis za ultrazvučni stacionarni aparat GE LOGIC 3 PRO;             Процењена вредност за ову партију износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а;7) Партија 7: Redovan godinji servis za stacionarni ultrazvučni aparat MYLAB 40 ESAOTE;             Процењена вредност за ову партију износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а;8) Партија 8: Redovan godišnji servis za portabl ultrazvučni aparat MEDISIN CO;                Процењена вредност за ову партију износи 51.000,00 динара без  ПДВ-а;9)  Партија 9:Redovan godišnji servis  za infuzionu pumpu CAREFUSION ALARIS GW;                          Процењена вредност за ову партију износи 12.000,00 динара без ПДВ-а;Процењена вредност јавне набавке износи укупно: 1.461.600,00 динара без ПДВ-а. 
	Text6: укупно за партију 7: 20.000  динара без ПДВ-а.
	Text7: „најнижа понуђена цена“
	Text10: за партију 7:2; 
	Text11: за партију 7:24.980,00            
	Text12: за партију 7 :20.000,00 
	Text13: за партију 7:24.980,00
	Text14: за партију 7:20.000,00 
	Text15: /
	Text17: 02.12.2016.
	Text16: 25.11.2016.
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	Text18: СЗР „АРТЕХО“ – Јевтић Радован предузетник Калуђерица;Симе Погачаревића 23 Ц;11130 Београд  
	Text19: Овај уговор се закључује за период од 12 месеци од дана ступања на снагу и у случају када нису утрошена уговорена средства. Уколико се утроше уговорена средстава пре истека периода од 12 месеци, Уговор је реализован.


