
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 за предшколско васпитање и образовање "Чика Јова Змај" п.о. Ада
	Text2: 24 430 Ада, Мите Радујкова бр.: 6. 
	Text3: cikajovazmajada@gmail.com
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: ЈН 01/2018 намирнице и прехрамбени производи Парт бр.: 7. - Јаја 03142500
	Text6: 46.800,00 дин без ПДВ-а
	Text7: најнижа понуђена цена 
	Text10: 2
	Text11: 63.000,00 дин без ПДВ-а
	Text12: 46.800,00 дин без ПДВ-а
	Text13: 63.000,00 дин без ПДВ-а
	Text14: 46.800,00 дин без ПДВ-а
	Text15: нема
	Text17: 01.04.2018.
	Text16: 19.03.2018.
	Text21: //////////////////
	Text20:            Након закључења уговора о јавној набавци може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора,ако се ствара потреба потреба предшколске установе за већу количину.                         Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.                               
	Text18: S.Z.T.R „Klanica Časar“, 24 416 Мале Пијаце, Братсва и јединства 35/аПИБ: 100953800МАТ.БР.: 54654081
	Text19: до истека дана 31.03.2019. год.


