
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: ЈП "Ковински комуналац"
	Text2: Ковин, Соње Маринковић бр.6
	Text3: http://jpkk.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Предмет јавне набавке је добро - плоче, лимови, траке и фолије у вези са грађевинским материјаломОпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:44170000 – плоче, лимови, траке и фолије у вези са грађевинским материјалом
	Text6: 378.952,58 динара без ПДВ-а
	Text7: 1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ “најнижа понуђена цена”.2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену која је уједно и најнижа, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а уколико понуђачи понуде једнак рок испоруке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио повољније услове плаћања.
	Text10: 4 (четири)
	Text11: 239.875,00
	Text12: 226.296,00
	Text13: 239.875,00
	Text14: 226.296,00
	Text15:  -
	Text17: 29.07.2016.
	Text16: 19.07.2016.
	Text21: 
	Text20: Члан 10. Уговора о купопродаји број 02-2574/10-16
	Text18: ДОО "VIR Impex" Београд, Панчевачки пут 86ц, ПИБ: 100124095, матични број: 06042252
	Text19: У току 2016.године, односно до окончања уговорене вредности.


