
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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	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: KBC "Dr Dragisa Misović - Dedinje"
	Text2: Heroja Milana Tepića br. 1
	Text3: www.dragisamisovic.bg.ac.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Usluge  -Tekuće održavanje objekata i infrastrukture u kompleksu KBC-a,07/15;50800000 - Razne usluge popravke i održavanja
	Text6: 12.000.000,00 dinara
	Text7: Ekonomski najpovoljnija ponuda- Kriterijum ponuđene cene se sastoji od dva podkriterijuma.

Podkriterijumi:
a) Prosečna jedinična cena (nosi 80 pondera)
Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Prosečna jedinična cena:

Broj pondera =  najniža prosečna  jedinična cena                             x 80
                        prosečna jedinična cena posmatranog Ponuđača 
Obračun na dve decimale.

b) Norma sat (nosi 20 pondera)
1. VKV______________din/h          2. KV________________din/h     3.NK_____________din/h

Metodologija izračunavanja pondera za podkriterijum Norma sat:
Prosečan norma sat=(∑1-3/3)

Broj pondera = najniži prosečan norma sat                           x20
                       prosečan norma sat posmatranog ponuđača

	Text10: 3
	Text11: Peosecna jedinicna cena 4.708,24 dinara
	Text12:  Prosecna jedinicna cena 2.600,51 dinara
	Text13: Prosecna jedinicna cena 4.708,24 dinara
	Text14: Prosecna jedinicna cena 2.600,51 dinara
	Text15: 
	Text17: 19.05.2015
	Text16: 06.05.2015
	Text21: Ugovor vazi do isteka ugovorene finansijske vrednosti do 12.000.000,00 dinara.
	Text20: 
	Text18: 
."Starting” d.o.o., ,sa sedištem u Zemunu- Batajnica, ulica Pukovnika Milenka Pavlovića 136a ,PIB: 105395090 Matični broj:20371480 koga zastupa Nikola Trivić i
„AB Construct Team“d.o.o., sa sedištem na Novom Beogradu, ulica Zorana Đinđića br 44a/17, PIB 104920503, Matični broj 20263229, koga zastupa Aleksandar Švraka i
„Ras Inženjering Niskogradnja“d.o.o., sa sedištem u Zemunu- Beograd, ulica Gorana Kovačića 23, PIB 102078764, Matični broj 07723369, koga zastupa Đurađ Švraka (u daljem tekstu: Izvođač)





	Text19: Do isteka finansijske vrednosti Ugovora


