ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Адреса наручиоца:

Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Интернет страница наручиоца:

www.izzzdiovns.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Услуге

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:

Servisiranje i održavanje klima uređaja
50730000 - Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa

Уговорена вредност:

397.100,00 dinara bez PDV-a

Критеријум за доделу уговора:

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

1 (jedna)

Број примљених понуда:

- Највиша

397.100,00 dinara bez PDV-a

- Најнижа

397.100,00 dinara bez PDV-a

- Највиша

397.100,00 dinara bez PDV-a

- Најнижа

397.100,00dinara bez PDV-a

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.07.2020.

Датум закључења уговора:

30.07.2020.

Основни подаци о добављачу:
SZTR DN KLIMA, Kać, ul. Žarka Jovića br. 67/a, koga zastupa Aleksandar NikolićMatični broj 60228639, PIB
104472539, Broj računa: 105-815030-182, zajednička ponuda sa ROMAX TRADE DOO, Novi Sad, ul.
Dositejeva br. 2, Matični broj: 20300973, PIB 105068957, Broj računa: 220-116704-53, a koju zastupa SZTR
DN KLIMA, Kać, Žarka Jovića br. 67/a

Период важења уговора:

1 (jedna) godina

Околности које представљају основ за измену уговора:

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne
nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati
maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost
povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz Člana 39. stav 1. ZJN. Naručilac zadržava
pravo da ne realizuje ugovorenu vrednost u potpunosti, ukoliko za tim ne bude postojala potreba.
Остале информације:
Ugovor će biti realizovan maksimalno do iznosa 700.000,00 din bez PDV-a kolika je procenjena
vrednosti javne nabavke za koju su predviđena sredstva u navedenom iznosu.

