
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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	Text18: 2 Група понуђача: носилац посла ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ „MALEX- CITY COPY SERVICE'' д.о.о. Београд,  ул. Мије Ковачевића бр. 10,  ПИБ: 100206156,  регистарски број ПДВ: 130630339,  ,  Матични број: 07534736 ,  Шифра делатности: 4690,  Телефон и факс: 011/329-1982,  е-маил: оffice@malex.rs   кога заступа директор Марко Ивковић (у даљем тексту: Добављач )                                                           и Члан групе ,,EWE  COMP''д.о.о. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ  ,  РАЧУНАРСКЕ И ТЕЛЕКОМИНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ, Београд (Земун),  ПИБ: 100042618 Матични број: 17333127
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