
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 добара- канцеларијског  потрошног материјала и трака за медицинске уређаје , обликованог по партијaма, сведено на ознаке из општег  речника набавки 22800000- Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал , 30100000-канцеларијске машине, опрема и залихе осим рачунара, штампача и намештаја 33140000- медицински потрошни материјал који се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности  број 10/2018. 
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	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најнижа понуђена цена“ . Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:  У ситуацији када постоје две или више понуда са једнакoм понуђеном ценом предност има  понуђач који буде изабран као најповољнији за већи број партија, а уколико постоје и тада две или више понуда са истим бројем партија, најповољнија ће бити она понуда која је прва стигла код наручиоца ( деловодни број понуде).
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	Text20: Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог Уговора.Врсте и количине предметних добара у Техничкој спецификацији,  дате су оквирно с тим што наручилац задржава право одступања од истих(  ± 5%). 
	Text18: Д.О.О"Vintec" Словенска 9, 11040 Београд- Савски венац заведена под бројем 01.3-10-13/2018 од  30.05.2018  године, за партију 1
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