
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: Дом за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" Стамница
	Text2: село Стамница,12300 Петровац на Млави
	Text3: www.stamnicazavod.org.rs
	Dropdown1: [Остало]
	Text5:  Јавна набавка мале вредности - добара –МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - Партија 3 ЈН бр. 1018-1-28/16ОРН:24454000-Средства за регулисање раста биља
	Text6: 72.461,85 рсд без ПДВ-а.
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
	Text10: 2
	Text11: 129.100,00 рсд 
	Text12: 72.461,85 рсд 
	Text13: 72.461,85 рсд
	Text14: 72.461,85 рсд
	Text15: Нема
	Text17: 23.06.2016.г.
	Text16: 17.06.2016.г.
	Text21: Уговор потписан од стране Испоручиоца достављен Дому 29.06.2016.г.
	Text20: Рок важења Уговора је 12 месеци, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Установи за ту намену бити одобрено у тој буџетској години.Рок важења уговора може да се продужи анексом уговора само у случају да не дође до закључења новог уговора по јавној набавци због објективних околности ( Захтев за заштиту права понуђача,обустава поступка јавне набавке и њено поновно расписивање) и под условом да Испоручилац прихвати да под истим условима из овог уговора настави сарадњу са Наручиоцем.
	Text18: . Д.О.О.“АГРАРТЕХНА- ПРОМЕТ  “са седиштем у Петровцу  ул: Вељка Дугошевића, бр.42;Матични број:17186108ПИБ:101586669
	Text19: 12 месеци


