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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)

Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
http://www.apotekanis.co.rs/
Здравствена установа

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: Провизија за коришћење ПОС терминала, на период од 2 (две) године

ЈНМВ 15 / 2019, укупне процењене вредности од 3.000.000,00 без ПДВ-а.

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
64110000 – Банкарске услуге

Уговор се закључује за:
Провизија за коришћење ПОС терминала, ЈНМВ 15 / 2019, на период од 2 (две) године.

Уговорна вредност:
Уговор за Провизија за коришћење ПОС терминала, ЈНМВ 15 / 2019, у износу од 3.000.000,00
динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:
- Највиша: 1.780.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 1.780.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 1.780.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 1.780.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 920 од 30. 12. 2019. године

Датум закључења уговора: дел. бр. 1 од 08. 01. 2020. године

1) Основни подаци о добављачу:
Банка Поштанса штедионица А.Д., из Београда, ул. Краљице Марије 3, 11120 Београд
ПИБ: 100002549
Матични број: 07004893

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од две године у односу на дан ступања на
снагу, а ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико за време трајања овог Уговора
ступи Закон којим ће се регулисати висине банкарских провизија на трансакције платним
картицама примењиваће се само оне провизије које су повољније у односу на висину провизија
које су дефинисане овим Уговором.

АПОТЕКА НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ 15 / 2019


