
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. Заједничка понуда: носилац посла PREDUZEĆE NIP-MARK DOO, UŽICE, ул. Николе Алтомановића 6, кога заступа Ненад Марковић, директор,   Матични број:  06229581,  ПИБ: 10150223   правно лице разврстано као: микро привредно друштво2а. Члан групе понуђача – PRIVREDNO DRUŠTVO EKO PROM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, UŽICE, ул. Теразије 22,  кога заступа Вељко Павловић, директор,   Матични број: 06455131,    ПИБ: 101779963,  правно лице разврстано као: микро привредно друштво  (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
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