
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 - РИБOНИ, TOНEРИ И MAГНETНИ MEДИJИ, Јавна набавка број Д-100/18Назив и ознака из општег речника набавки:30125000- Делови и прибор фотокопирних апарата, 30234000- Медијуми за смештање података, 30237000- Делови и прибор и материјал за рачунаре
	Text6: 386.625,00 динара без ПДВ-а
	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 пондара2 рок 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: нижу цену
	Text10: 2 понуде
	Text11: 500.700,00
	Text12: 386.625,00
	Text13: 500.700,00
	Text14: 386.625,00
	Text15: Без подизвођача
	Text17: 13.02.2019.године
	Text16: 25.01.2019. године 
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: DOO MALNED TRGOVINA NA VELIKO I MALO USLUGE I POSREDOVANJE I SPOLJNU TRGOVINU, BAČKA PALANKA, ПИБ: 100496653,  Матични број: 08592144,   кога заступа директор Ненад Малић (у даљем тексту: Добављач )
	Text19: Уговор се закључује на одређено време и важи годину дана од дана закључења


