ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад

Адреса наручиоца:

Булевар цара Лазара 75, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.dzns.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:

ЈН 18/18 УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКОГ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
90900000 – Услуга чишћења и санитације

Уговорена вредност:

3.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
3.600.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

12.000.000,00 (за две године)

- Најнижа

12.000.000,00 (за две године)

- Највиша

12.000.000,00 (за две године)

- Најнижа

12.000.000,00 (за две године)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.08.2018.год

Датум закључења уговора:

06.05.2019.год

Основни подаци о добављачу:
„Ревност“ а.д., Балзакова бр. 3, Нови Сад

Период важења уговора:

новембар 2019.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране су се сагласиле да се цена услуга из члана 1. овог споразума не може мењати и да је фиксна, осим у случају када је индекс
потрошачких цена у Републици Србији већи од 5% (према последњем објављеном податку у "Сл. гласнику РС"), односно у случају озбиљнијег
поремећаја на тржишту, у случају промене загарантоване цене рада, повећање цене превоза, сразмерно проценту који учествује трошак у цени
услуге.
Уговорне стране, на основу документованог захтева Добављача, Анексом оквирног споразума могу извршити измену цене.
Уколико је захтев за повећање цена недокументован и/ или превазилази упоредиве цене на тржишту, Наручилац има право да раскине оквирни
споразум.

Остале информације:
Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 1884/1 од 07.08.2018.године

