
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: ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
	Text2:  Трг краља Александра 11, Ниш
	Text3: www.prafak.ni.ac.rs
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: Предмет јавне набавке је набавка услуге осигурања студената од последица несрећног случаја, за школску 2013/2014 годину.Ознака из општег речника набавке: 66510000-услуге осигурања.
	Text6: 403.200,00 динара без ПДВ-а.
	Text7: Критеријум за стручну оцену понуда је "најнижа понуђена цена".Резервни критеријум, у случају постојања више понуда са истом понуђеном ценом, је тренутак пријема понуде (предност има понуда која је прва стигла у писарницу наручоца).
	Text10: 7 (седам)
	Text11: 798.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text12: 403.200,00 динара без ПДВ-а.
	Text13: 720.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text14: 403.200,00 динара без ПДВ-а.
	Text15: У предметној јавној набавци не постоји део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача, пошто су понуђачи понуду дали самостално.
	Text17: 22.07.2013. године.
	Text16: 08.07.2013. године.
	Text21: Коначан број студената који су осигурани биће утврђен по окончању уписа, о чему ће факултет, одмах, у писаној форми, доставити Извештај Осигуравачу, на основу кога ће се извршити и коначно плаћање премије.
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