
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: [Услуге]
	Text1: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
	Text2: Нови Сад, Хајдук Вељкова бр. 10
	Text3: www.izzzdiovns.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Сервисирање медицинске опреме- Сервисирање медицинске опреме произвођача MMS, Laborie, Fujinon, Japan, Maquet, Tekno i Malvestio S.p.A. ItalijaОРН 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске опремеНабавка је обликована по партијама od 1-8.
	Text6: 900.000,00 динара без ПДВ-а
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 1 (једна) понуда
	Text11: Партија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - 2.500,00 сервисни х без ПДВ-а 
	Text12: Партија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - 2.500,00 сервисни х без ПДВ-а
	Text13: Партија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - 2.500,00 сервисни х без ПДВ-а
	Text14: Партија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - 2.500,00 сервисни х без ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 27.12.2019. године
	Text16: 26.12.2019. године
	Text21: 
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