
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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Друга понуда :
Понуда понуђача се одбија као неприхватљива из следећих разлога:
Понуђач је у понуди доставио само образац понуде, без понуђене цене. Понуђач није доставио доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учествовање у поступку јавне набавке; средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, изјаву о независној понуди, упутство и брошуру, изјаву о техничком капацитету, попуњен образац III Врста и техничке карактеристике,опис добара.




	Text20: Промена уговорене цене може се вршити само у случају и у складу са променом курса динара у односу на еуро у односу на средњи курс Народне банке Србије, за један еуро на дан отварања понуда, уколико је промена курса еура 5% или више на горе или 5% више на доле.
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	Text19: Овај Уговор се закључује на одређено време, до испоруке уговорених количина,.


