Институт за кардиоваскуларне
болести ,, Дедиње,,
Београд, Милана Тепића бр. 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
На основу члана 55. став 1. ЗЈН
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15.)
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Назив, адреса наручиоца и интернет страница наручиоца:
Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Хероја Милана Тепића бр.1, 11000 Београд, www.ikvbd.com
Врста наручиоца: Здравство.
Врста поступка: Отворени, ради закључења оквирног споразума, на период од 2 године.
Предмет: Добра.
Врста предмета: Храна, намирнице
Опис предмета набавке: ЈН – 18 – 20 - Храна за пацијенте – болнички оброци,
Ознака и назив из општег речника набавки: 15894220 – Болнички оброци
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Предмет набавке је
обликован у једној партији.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Процењена вредност за 24 месеца: 60.000.000,00 динара без пдв-а
Број примљених понуда: 1.
Највиша и најнижа понуђена цена: за 24 месеца: 61.797.510,00 динара без пдв – а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 03.09.2020. г.
Укупна процењена вредност набавке за 24 месеца: 60.000.000,00 динара без пдв-а.
Датум закључења оквирног споразума и основни подаци о добављачу:
Датум

Добављач

Вредност Оквирног споразума
без пдв-а

Интерни број окв.
споразума

11.09.2020.

Movie Kitchen Catering д.о.о.
Улица 1 маја број 11 Врчин

60.000.000,00

522 / 20

14. Период важења оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује на период од 24 месеца.
Укупна вредност уговора који могу бити закључени на основу овог оквирног споразума
износи 60.000.000,00 динара без пдв-а.
15. Околности које представљају основ за измену оквирног споразума: Наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања
уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.
16. Лице за контакт: Зоран Чуровић, тел. 011 - 3601- 735, е-адреса: dedinje@ikvbd.com

