
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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	Text10: 1 понудa
	Text11: Понуђена цена под А- Тонери за штампаче: 2.736.300,00 динара без ПДВ-аПонуђена цена под Б- Одржавање штампача произвођача Lexmark, Canon и Kyosera: 3.300,00 динара без ПДВ-аПонуђена цена под Ц- Резервни делови за штампаче произвођача Lexmark, Canon и Kyosera: 417.950,00 динара без ПДВ-а
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