
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:
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	Text1: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
	Text2: ул. Др Драгише Мишовића број 205 , 
32000 Чачак
	Text3: www.obcacak.co.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 52/2018 су услуге преузимањa и збрињавањa опасног и неопасног индустријског отпада за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године).
Партија I: ОПАСНИ ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД
Назив и ознака из општег речника набавки: 
90524000 – услуге у вези са медицинским отпадом;


	Text6: 678.615,00  РСД без ПДВ-а
814.338,00 РСД са ПДВ-ом
	Text7: Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга бр. 52/2018– Преузимање и збрињавање опасног  и неопасног индустријског отпада за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)  донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена“, тако  што ће се упоређивати понуђена цена услуга по партији, дата у Обрасцу понуде, рангирањем прихватљивих понуда.
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама, јесте рок  важења понуде. Наручилац ће доделити уговор о јавној набавци понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.  
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	Text11: 1229400.00  РСД без ПДВ-а
	Text12: 678615.00  РСД без ПДВ-а
	Text13: 748000.00  РСД без ПДВ-а
	Text14: 678615.00 РСД без ПДВ-а
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	Text17: 25.10.2018.
	Text16: 15.10.2018.
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	Text18: "INVESTFARM-IMPEX“ ДОО Београд, ул. Војводе Степе 414V, Вождовац, 11010 Београд, кога заступа Гордана Шљиванчанин 
ПИБ: 106365698     Матични број: 20585773
	Text19: Уговор важи 12 месеци   од дана 
закључења.


