
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, редни број 1.2.2. је набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова. Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000 - Услуге поправке и одржавања аутомобила.7. Партија -Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ЗАСТАВА, ЛАДА, ФИАТ и ШКОДА на територији нишавског округа;



	Text6: 700.000 динара без пореза;


	Text7: Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донета је применом критеријума економски најповољније понуде. 
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	Text21: Уговор се закључује на основу члана 112. и члана 113. Закона о јавним набавкама. 
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	Text18: 7. Партија -  Нишауто Торино доо, Булевар Николе Тесле бб, Ниш

	Text19: 1 година


