
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: Предмет јавне набавке је набавка рекламне галантерије за 2015. годину - партија 2. метална хемијска и ролер оловка у сету.Ознака из општег речника набаваке: 30192121 -  хемијске оловке.
	Text6: 19.600,00 динара без ПДВ-а.
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	Text10: 7 (седам).
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	Text13: 28.800,00  динара без ПДВ-а.
	Text14: 19.600,00 динара без ПДВ-а.
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	Text21: У предметном поступку јавне набавке наруџбеница је, у складу са чланом 112. став 2. тачка 4) издата пре  истека рока за подношење захтева за заштиту права, с тим што ће реализација посла бити након протока рока за подношење Захтева.
	Text20: Не постоје околности услед којих може доћи до промене уговорених цена.
	Text18: Назив: "ТОП -ТИМ" Д.О.О.,Адреса: Железничка број 8, Ваљево,Матични број: 07588259,ПИБ: 100067925.
	Text19: До окончања испоруке уговорених добара.


