
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: Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
	Text2: Ул. Војводе Мишића бр.4818230 Сокобања
	Text3: www.soko-banja.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Предмет јавне набавке бр. 404-1-110/19-28 су Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019.годинуНазив и ознака из општег речника набавки : 33600000 -Фармацеутски производи
	Text6: 50.900,00 динара
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: 50.900,00 динара
	Text12: 50.400,00 динара
	Text13: 50.900,00 динара
	Text14: 50.900,00 динара
	Text15: 
	Text17: 11.02.2020.
	Text16: 16.09.2019.
	Text21: Обавештење о закљученом уговору односи се на уговоре закључене на основу оквирног споразума бр.96-5/19 од 05.11.2019.године који је Републички фонд закључио са добављачем, након спроведеног поступка за централизоване јавне набавке.
	Text20: 3.5. Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог уговора сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса.3.6. Уколико се, током трајања овог уговора, цена за лек који је предмет овог уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници.
	Text18: - "Вега"doo, ул. Вука Караџића бр.1, Ваљево, ПИБ 101492908, матични број 101492908
	Text19: До испоруке уговорене количине лекова.


