
Нa основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о додели уговора бр.01-144/5-2013 од
29.04.2013.године,

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добара бр.5/2013 – стоматолошког материјала

1.) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља
Житиште, Иве Лоле Рибара бр.16, 23210 Житиште, www.dzzitiste.rs

2.) Врста наручиоца: здравство.

3.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – стоматолошки материјал.

Назив и ознака из општег речника набавки су: 33140000 – медицински
потрошни материјал.

4.) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“.

Елементи критеријума су:
- Цена........................................................................................90,00 пондера
- Рок за испоруку .....................................................................10,00 пондера

5.) Уговорена вредност: 623.617,00 без пдв-а.

6.) Број примљених понуда: 3 понуде.

7.) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је
684.120,00 динара без пдв-а, а најнижа понуђена цена износи 623.617,00 без пдв-
а.

8.) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Наручилац је примио само једну благовремену, одговарајућу и прихватљиву
понуду и она износи 623.617,00 без пдв-а.

9.) Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.04.2013.године.

10.) Датум закључења уговора: 14.05.2013.године.

11.) Основни подаци о добављачу:
ДОО „Нео Ју Дент“, Владике Ћирића бр.27, 21000 Нови Сад,
МБ: 08736871, ПИБ: 101651803



12.) Период важења уговора: 12 месеци.

13.) Околности које представљају основ за измену уговора:
Сходно моделу уговора из конкурсне документације и члану 4. и 5.

уговора, околности за промену уговора су следеће:  Уговорне стране су сагласне
да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током 46 (четрдесетшест) дана од
дана закључења уговора. До промене цена може доћи најраније по истеку 46
(четрдесетшест) дана од дана закључења уговора и то искључиво због промене
цена репроматеријала, званичне промене курса евра по подацима НБС, или
измене пореских стопа.

Директор

Габор Г. др Лоди с.р.


