
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:
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	Text1: Дом здравља "Вождовац"
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	Text5: Јн 1/2018 добара –Канцеларијски материјал за 2018 годинуЈавна набавка обликована је по партијама, и то: Партија I-   Папир за писање и штампу, коверте фасциклеПартијa II -  Свеске, блокови, стикери, прибор за писање, материјал за коричење и спајањеПартија III – Обрасци, пословне књиге и налепницеПартија IV – Медицински картони и медицински штампани материјалПартијаV – Медицински протоколиПредметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 30192000 Канцеларијски материјал
	Text6: Партија I 1.321.686,00   дин. без ПДВ-а Партија II 289.540,00  дин. без ПДВ-аПартија III 270.484,50 дин. без ПДВ-аПартија IV 474.775,00 дин. без ПДВ-аПартијаV 189.200,00 дин. без ПДВ-а
	Text7: најнижа понуђена цена
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	Text11: Партија I 1.535.383,80   дин. без ПДВ-а Партија II 300.409,50 дин. без ПДВ-аПартија III 270.484,50 дин. без ПДВ-аПартија IV 474.775,00 дин. без ПДВ-аПартијаV 189.200,00 дин. без ПДВ-а
	Text12: Партија I 1.321.686,00   дин. без ПДВ-а Партија II 275.349,17   дин. без ПДВ-аПартија III 270.484,50 дин. без ПДВ-аПартија IV 474.775,00 дин. без ПДВ-аПартијаV 189.200,00 дин. без ПДВ-а
	Text13: Партија I 1.535.383,80   дин. без ПДВ-а Партија II 289.540,00  дин. без ПДВ-аПартија III 270.484,50 дин. без ПДВ-аПартија IV 474.775,00 дин. без ПДВ-аПартијаV 189.200,00 дин. без ПДВ-а
	Text14: Партија I 1.321.686,00   дин. без ПДВ-а Партија II 289.540,00  дин. без ПДВ-аПартија III 270.484,50 дин. без ПДВ-аПартија IV 474.775,00 дин. без ПДВ-аПартијаV 189.200,00 дин. без ПДВ-а
	Text15: не
	Text17:  03.04.2018. год.
	Text16: 22.03.2018. год.
	Text21: 
	Text20: нема
	Text18: Партија I „DAXI LINE“ д.о.о са седиштем у Београду, ул. Беле воде бр. 6Б/7,порески идентификациони број 109330595 матични број  21162981.Партија II i Партија III „Фидуција 011“ д.о.о., са седиштем у Београду ул. Учитељска  бр.60,порески идентификациони број 101734764, матични број  17353241.Партија IV i ПартијаV Графокартон д.о.о.,  са седиштем у Пријепољу, ул. Нововарошка бр. ббпорески идентификациони број 100808049, матични број  07376286.
	Text19: 12 месеци, односно до комплетне испоруке добара одређене у понуди Продавца 


