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Обавештење о закљученом уговору
Наручилац

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Врста наручиоца

Здравствена установа

Адреса

Кнез Данилова 16, Београд

Интернет страница наручиоца

www.dzpalilula.org.rs

Врста предмета

добра

Опис предмета јавне набавке

Лекови са Б и Д листе лекова

Назив и ознака из општег речника набавке

фармацеутски производи

Ознака из општег речника набавке

33600000

Врста поступка јавне набавке

отворен поступак јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ‐а

246.779,00 динара

Критеријум за доделу уговора

најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

2

Део или вредност уговора који ће се
извршити преко подизвођача
Датум доношења одлуке о оквирног
споразума

/
04.10.2018.

Датум закључења уговора

05.11.2018.

Основни подаци о добављачу

„Farmalogist“ d.o.o., Миријевски булевар бр.3, Београд

Период важења уговора

Уговор важи до реализације уговорених количина

Околности које представљају основ за
измену уговора

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. 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.
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