
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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	Text5: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – Партија 4 – Канцеларијска галантерија, ЈН број Д-23/15- Назив и ознака из општег речника набавки: 22800000- регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, Обрасци и... ; 22810000- Регистратори од хартије и картона, 22850000- Фасцикле и сродни производи, 30145000- Делови и прибор машина за рачунање, 30152000- Делови и  прибор за писаће машине, 30190000- Разна канцеларијска опрема и потрепштине,  30192000- Канцеларијски материјал, 30193000- Планери и прибор, 30194000- Прибор за цртање, 30197000- ситна канцеларијска опрема, 30199000 канцеларијски материјал од хартије и други артикли 
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	Text7: Критеријум за оцењивање понуда сагласно  члану 85, став 1, тачка 1 и став 2 Закона о  јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15) је економски најповољнијс понуда, на основу следећих елемената критеријума :1 понуђена цена ...............................  до 80 бодова2 рок плаћања ...................................  до 20 бодова
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	Text18: "KNECOM KNEZ KOMERC" д.о.о. Београд-Земун, ДРУШТВО  ЗА  ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДЊУ,  ул. Ташка Начића бр.11а (у даљем тексту: Добављач), које заступа директор Горан Кнежевић, матични  број: 06420591, Претежна  делатност: 1723, ПИБ:  101671793, Рег. Бр. ПДВ. 135170737,  Тел: 37-57-177email: knecom@gmail.com
	Text19: Уговор се закључује на одређено време и важи годину дана од дана закључења


