
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:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“
	Text2: Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд
	Text3: www.iohbb.edu.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: ЈН 67/2015Набавка неопходне додатне опреме за ЦТ скенер Медицинско средство – ЦТ скенер – 33115100 ознака из општег речника набавки
	Text6: 6.650.000,00 РСД без ПДВ
	Text7: Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: 6.650.000,00 РСД без ПДВ
	Text12: 2.500.000,00 РСД без ПДВ
	Text13: 6.650.000,00 РСД без ПДВ
	Text14: 6.650.000,00 РСД без ПДВ
	Text15: /
	Text17: 10.11.2015. године
	Text16: 30.10.2015. године
	Text21: Набавка се финансира из средстава Министарства здравља, по Обавештењу  Министарства здравља број: 401-00-1354/11/2015-13 од 16.06.2015. године, у складу са Изменом Плана расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач Република, за набавку опреме и  инвестиције и инвестиционо одржавање у 2015. години, број 401-00-0042/7/2015-13, Програм 1803 - „Унапређење квалитета и услова за лечење“, на Програмској активности – 02 – „Изградња и опремање здравствених установа  у државној својини чији је  оснивач  Република“
	Text20: /
	Text18: BEOLASER DOO BEOGRAD, Ул. Трговачка бр. 16а, МБ 17239406
	Text19: До испоруке уговорених добара, инсталације истих и пуштања у рад


