
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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	Text5: ДОБРА - Набавка медицинских средстава – резервни делови за медицинске апарате, која је обликована у 13 (тринаест) партија; Ознака из општег речника: 33140000  -  Медицински потрошни материјал.Партија 1: Baterija LI-ION za defibrilator E SERIES ZOLL; Процењена вредност за ову   партију износи: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а;Партија 2: Punjač baterije SURE POWER za LI-ION baterije za defibrilator E SERIES ZOLL;  Процењена вредност за ову партију износи: 965.000,00 динара без ПДВ-а;Партија 3: Stat-padz samolepljive elektrode za defibrilator E SERIES ZOLL; Процењена вредност за ову партију износи: 189.000,00 динара без ПДВ-а;Партија 4: Pacijent kabel 10-žilni za EKG 80CL; Процењена вредност за ову партију износи:200.000,00 динара без ПДВ-а;Партија 5: Produžni kabel za RAD 57 MASIMO pulsni oximetar; Процењена вредност за ову партију износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а;Партија 6: Jednokratni senzori 2515 za RAD 57 pakovanje 20 komada; Процењена вредност за ову партију износи: 36.000,00 динара без ПДВ-а;Партија 7: Fiksator za spinalnu dasku; Процењена вредност за ову партију износи 500.000,00 динара без  ПДВ-а;Партија 8: Kragne za imobilizaciju set od 6 komada; Процењена вредност за ову партију износи 300.000,00 динара без  ПДВ-а;Партија 9:Pulsni oximetar štipaljka na prst sa tračicom za nošenje oko vrata; Процењена вредност за ову партију износи 130.000,00 динара без  ПДВ-а;Партија 10: Fiksator za glavu za spinalnu dasku – za decu; Процењена вредност за ову партију износи 40.000,00 динара без  ПДВ-а;Партија 11: Grudno usisne elektrode za EKG aparat; Процењена вредност за ову партију износи 85.000,00 динара без  ПДВ-а; Партија 12: Sijalice za laringoskop; Процењена вредност за ову партију износи 95.000,00 динара без  ПДВ-а; Партија 13: Baterija za defibrilator MEDTRONIC; Процењена вредност за ову партију износи  1.059.870,00 динара без  ПДВ-а; 
	Text6: укупно за партиј9 и 12: 175.400,00  динара без ПДВ-а, односно 210.480,00   динара са ПДВ-ом.
	Text7: „најнижа понуђена цена“
	Text10: за партију 9:4; за партију 12:3;
	Text11:                                                                                                                                                                   за партију 9: 125.000,00; за партију 12:93.200,00
	Text12: за партију 9: 89.600,00 за партију 12:85.800,00                                                                                                                                                                                 
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	Text18: „INEL d.o.o.; 21000 Нови Сад; Позоришни трг 4.
	Text19: Уговор се закључује за период од 12 месеци.


