
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: Дом здравља "Вождовац"
	Text2: Београд, Устаничка 16                                                                                                               
	Text3: ww.dzvozdovac.rs
	Dropdown1: [Здравство]
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	Text18: Партија I ГЛОБОС осигурање а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Француска бр. 13,порески идентификациони број 100001079, матични број  06936253.Партија II САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ а.д.о, са седиштем у Београду, ул. Бул. Војводе Мишића бр. 51, порески идентификациони број 100002516, матични број  17407813. 
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