
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: Светозара Марковића, 56, Београд
	Text3: www.sc.rs
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ- СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ ИНВЕНТАРА, Д-66/1714810000 Абразивни производи, 39832100 Прашак за прање посуђа
	Text6: 1.004.790 динара без ПДВ-а
	Text7: Критеријум за оцењивање понуда сагласно Члану 85. став 1. тачка 1.и став 2. Закона је економски најповољнија понуда, на основу следећих елемената критеријума :- понуђена цена ...............................  до 80 пондера- услови плаћања .............................  до 20 пондераЕлементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера: Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу понуђену цену.
	Text10: 3
	Text11: 1.198.800
	Text12: 904.000
	Text13: 1.198.800
	Text14: 1.004.790
	Text15: 
	Text17: 25.12.2017.
	Text16: 04.12.2017.
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: 1. Пословно имеСкраћено пословно име DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE B 2 M DOO BEOGRAD(GROCKA)B 2 M DOO, BEOGRADседиште Општина: Београд-Гроцка | Место: Лештане | Улица и број: Кружни Пут 15вматични број: 17281038порески идентификациони број: 100023525правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћутекући рачун привреде: 190-4300-85 Jubmes bankaзаконски (статутарни заступник) Борко Неранџић
	Text19: годину дана


