
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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	Text20: Promena ugovorene cene može se vršiti samo u slučaju i u skladu sa promenom kursa dinara u odnosu na euro u odnosu na srednji kurs Narodne banke Srbije, za jedan euro na dan otvaranja ponuda, ukoliko je promena kursa eura 5% ili više na gore ili 5% više na dole. Takođe izmena ugovorenih cena moguća i iz objektivnih razloga koji moraju biti predviđeni posebnim propisima.Ovim ugovorom se predviđa mogućnost aneksiranja istog, u skladu sa potrebama Kupca, i to tako da se aneksom vrši promena količina po stavkama u okviru iste partije, ali na način da ukupna ugovorena vrednost za konkretnu partiju ostane nepromenjena ukoliko je to moguće ili bude niža od prvobitno ugovorene.
	Text18: "Inel Medik VP" d.o.o., sa sedištem u Beogradu, ulica Kalemarska 2b, PIB:107626097, Matični broj: 20839813
	Text19: Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme, do isporuke ugovorenih količina, odnosno do zaključenja ugovora o istom predmetu u postupku centralizovane javne nabavke.


