
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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	Text1: КБЦ"Др Драгиша Мишовић-Дедиње"
	Text2: Хероја Милана Тепића бр.1
	Text3: www.dragisamisovic.bg.ac.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5:  Предмет јавне набавке: ......Услуге - Текуће одржавање објеката и инфраструктуре у комплексу КБЦ-а;
Редни број јавне набавке:08/16;
Ознака из општег речника набавки:50800000 - Разне услуге поправке и одржавања;
	Text6: 12.000.000,00 динара
	Text7: „Ekonmski najpovoljnija ponuda“
Jedini element kriterijuma je ponuđena cena koja nosi 100 pondera.

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
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	Text17: 25.08.2016. године
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	Text20: 
	Text18: “Spectar Cop“ д.о.о.,са седиштем у Београду, улица Панчевачки пут 221, ПИБ: 107058641 Матични број: 20734230 

	Text19: Utroškom  sredstava  Investitora  za  predmetne radove po ovom Ugovoru, u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara (bez pdv-a), odnosno 14.400.000,00 dinara (sa pdv-om), pre isteka roka iz stava 1. ovoga člana Ugovora, ovaj Ugovor prestaje da važi, o čemu Investitor obaveštava Izvođača radova.


