
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:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Установа Студентски Центар ,,Београд''
	Text2: Београд, Светозара Марковића 56,
	Text3: www.sc.rs.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША ПРОИЗВОЂАЧА KANNEGIESSER – PASSAT - VOSSНазив и ознака из општег речника набавки: 42716110 – Опрема за прање  
	Text6: 4.500.000,00 динара
	Text7: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, сагласно члану 85, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама(«Сл. гласник РС» бр. 124/12).    Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке. У случају да те понуде имају и исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, у оквиру законског рока од 45 дана
	Text10: 1 понудa
	Text11: 3.998.800,00 динара
	Text12: 3.998.800,00 динара
	Text13:  3.998.800,00 динара
	Text14: 3.998.800,00 динара
	Text15: Без подизвођача
	Text17: 1150 oд 05.03.2015.године
	Text16: 909 од 23.02.2015. године
	Text21: 
	Text20: 
	Text18:      ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОЗВОДЊУ, ПРОДАЈУ,         ИНЖЕЊЕРИНГ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ И      ИНСТАЛАЦИЈА “MEDIKA-PROJEKT”, Београд-Вождовац, ул. Кумодрашка 241а (у      даљем тексту: Добављач), коју заступа директор Предраг Никчевић     текући рачун привреде: 220-115556-05 Procredit Bank     матични број: 06545386     регистарски број ПДВ: 134229239     шифра делатности: 2651     ПИБ: 100388122     Телефон: 011/3099-699      Факс: 3973-911       
	Text19: Уговор се закључује на одређено, до испоруке добара


