
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 здравља „Краљево“
	Text2: Југ Богданова 110 Краљево 
	Text3: www.dzkralјevo.co.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Предмет јавне набавке број 14 – 1/20 су добра – средства за одржавање хигијене.Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Производи за чишћење (oзнaкa 39800000) и Вреће и кесе за отпад (ознака19640000).
	Text6: Партија1-315.065,00 динара без ПДВ-аПартија2-74.800,00  динара без ПДВ-аПартија4-44.220,00   динара без ПДВ-аПартија5-200.000,00  динара без ПДВ-а
	Text7: У предметном поступку јавне набавке добара – средства за одржавање хигијене,  ЈН број 14 – 1/20, критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
	Text10: 7
	Text11: Партија1-315.065,00         Партија2-102.740,00Партија3-84.110,00 Партија4-61.640,00 Партија5-236.085,00 Партија6-382.400,00 
	Text12: Партија1-215.080,00         Партија2-74.660,00 Партија3-36.950,00 Партија4-44.220,00 Партија5-174.960,00 Партија6-268.840,00 
	Text13: Партија1-315.065,00         Партија2-102.740,00Партија4-58.290,00 Партија5-120.400,00 
	Text14: Партија1-315.065,00       Партија2-74.660,00 Партија4-44.220,00 Партија5-120.400,00  
	Text15: /
	Text17: 08.03.2020
	Text16: 28.02.2020.
	Text21: /
	Text20: Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од најмање два произвођача.
	Text18: ,,Фох" Крушевац, мат.бр.55855188 пиб 102945564,,Хемицо"Крагујевац мат.бр.17534645 пиб 103248752,,Дунавпласт"Инђија мат.бр.51523652 пиб 100702441
	Text19: 12 месеци


