
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: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ– Управа за заштиту биља 
	Text2: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
	Text3: www.uzb.minpolj.gov.rs
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text5: Предмет: набавка канцеларијског намештаја Партија 1 - Канцеларијски намештај са ипоруком у БеоградуНазив и ознака из општег речника: 30100000- Намештај
	Text6: 498.520,00   динара без пореза;
	Text7: Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донета је применом критеријума најниже понуђене цене. 


	Text10: 3
	Text11: /
	Text12: /
	Text13: /
	Text14: /
	Text15: Понуђач није навео да ће део набавке извршити преко подизвођача.
	Text17: 20.07.2017. године
	Text16:  25.05.2017. године
	Text21: Уговор се закључује на основу оквирног споразума који је закључило Тело за централизоване јавне набавке УЗЗПРО за Партију 1, број 404-02-1355/2017-01 од 12.06.2017. године
	Text20: Уговор се може изменити у случају измене Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, као и уколико буџетска средства расположива за  предметне услуге у току 2018. године, не буду довољна за реализацију уговора.
	Text18: Група понуђача коју чине: „МАТИС“ д.о.о., Шуме бб, Ивањица и „ЕУРОСАЛОН ФАБРИКА“ д.о.о., Дунавска бб, Београд,
	Text19: 12 месеци


