ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Апотека „Београд“
Адреса наручиоца: Бојанска 16/4
Интернет страница наручиоца: www.apotekabeograd.co.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак/Оквирни споразум
Да ли је јавна набавка спроведена централизовано: НЕ
Врста предмета: Добра – медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО,
по партијама, ЈН бр. 04/18
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке: 33196000 – медицинска помагала
Уговорена вредност по партијама: Прилог 2 - Ранг листа понуђача ЈН 04/18
Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде за све наведене
партије је најниже понуђена цена.
Број примљених понуда: 17 - Прилог 2. - Ранг листа понуђача ЈН 04/18
Понуђена цена: Прилог 2 - Ранг листа понуђача ЈН 04/18
- Највиша
- Најнижа
Понуђена цена код прихватљивих понуда: Прилог 2 - Ранг листа понуђача ЈН 04/18
- Највиша
- Најнижа
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани
добављачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.04.2018. године
1) Osnovni podaci o dobavljaču: MEDINIC Export – import doo,
Даничарева 57, Београд
ПИБ: 100279686 , МАТИЧНИ БРОЈ: 07464592
Датум закључења уговора: 25.12.2018.год.
Уговорена вредност: 257.250,00
Процењена вредност: 259.210,00

1

3) Osnovni podaci o dobavljaču: TT MEDIK DOO,
Булевар Михајла Пупина 10/Д/1, Нови Београд
ПИБ: 100427272, МАТИЧНИ БРОЈ: 06936466
Датум закључења уговора: 20.12.2018. године
Уговорена вредност: 2.941.500,00
Процењена вредност: 2.959.666,50
Период важења уговора: Уговор се закључује на период до 27.05.2019. године
Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране су сагласне да се цена из Уговора може променити у случају промене
цена помагала на основу измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно ако дође до промене цена
помагала утврђене у Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се
издају преко апотека. Уговорене старне су сагласне да се, у том случају, уговорена цена
изједначи са ценом из Правилника.
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