
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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	Text6: Укупна вредност уговора износи 3.625.000,оо динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 4.350.000,оо динара са урачунатим порезом на додату вредност (процењена вредност јавне набавке).
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	Text19: Уговор се закључује за период од једне године дана од дана закључења, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. 

 Протеком времена на које је уговор закључен или испуњењем финансијске вредности уговора у износу од 3.625.000,оо динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 4.350.000,оо динара са урачунатим порезом на додату вредност (процењена вредност јавне набавке), овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити Добављача. 



