
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: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
	Text2: Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
	Text3: www.izzzdiovns.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Набавка добара - Штампани потрошни материјал Назиз и ознака из општег речника набавке: 22000000 - Штампани материјал и сродни производиПредмет јавне набавке није обликован по партијама
	Text6: 344.575 динара без ПДВ-а
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 2 (две)
	Text11: 506.067,50 динара без ПДВ-а
	Text12: 344.575 динара без ПДВ-а
	Text13: 506.067,50 динара без ПДВ-а
	Text14: 344.575  динара без ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 14.01.2019.
	Text16: 04.01.2019.
	Text21: 
	Text20: Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz Člana 39. stav 1. ZJN.
	Text18: CANON SAM DRAGAN MILIĆ PR Novi Sad, Slovačka br. 28МБ: 64276328ПИБ: 109573768
	Text19: Ugovor se zaključuje na određeno vreme do završetka postupka za zaštitu prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u pogledu postupka JN 6-23d/18- Štampani potrošni materijal  , odnosno do realizacije ugovorenih obaveza a sve najduže do 6 meseci.


