
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: Ветеринарска установа "Ветерина Београд"
	Text2: Булевар деспота Стефана 119
	Text3: www.veterinabeograd.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Прибор за одржавање хигијене, обликована у три партије; ознака из општег речника набавки: 42968000, 39810000, 39811100, 33711730, 39222120, 39221230, 18424000, 39220000
	Text6: 9.402,96
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: 4.402.082.46
	Text12: 4.113.191,84
	Text13: 4.402.082.46
	Text14: 4.113.191,84
	Text15: /
	Text17: 05.08.2015.
	Text16: 02.06.2015.
	Text21: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки у својству Тела за централизоване јавне набавке, спровела отворени поступак јавне набавке прибора за одржавање хигијене, обликован у три партије, број јавне набавке 6/15, а ради закључења оквирног споразумаСлужба за централизоване јавне набавке и контролу набавки за партију 3 (Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи), закључила оквирни споразум са ''Sog line'' d.o.o. из  Београда, ул. Светозара Зорића бр. 13, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. XII - 03 бр. 404-270/2015 од 18.06.2015. годинеУговор о јавној набавци закључен је у складу са Оквирним споразумом бр ХII-01 401.1-34/2015 oд 15.07.2015. године
	Text20: /
	Text18: ''Sog line'' d.o.o. из  Београда, ул. Светозара Зорића бр. 13, ПИБ 100029143
	Text19: годину дана


