
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: 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 канцеларијског материјала за 2014. годину.Ознака из општег речника набавке је: 30192000-канцеларијски материјал.
	Text6: 186.125,97 динара без ПДВ-а.
	Text7: Критеријум за стручну оцену понуда и доделу уговора је "економски најповољнија понуда".Елементи критеријума за оцену понуда су: - цена максимално 90 пондера и- рок испоруке максимално 10 пондера.          
	Text10: 5 ( пет).
	Text11: 214.527,90 динара без ПДВ-а.
	Text12: 186.125,97  динара без ПДВ-а.
	Text13: 214.527,90 динара без ПДВ-а.
	Text14: 186.125,97 динара без ПДВ-а.
	Text15: У предметној јавној набавци не постоји део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача, пошто је изабрани понуђач понуду поднео самостално.
	Text17: 24.07.2014. године.
	Text16: 16.07.2014. године.
	Text21: Утрошком целокупно уговорене вредности у поступку набавке, уговор ће престати да важи и пре истека рока на који је закључен, о чему ће Наручилац писаним путем обавестити добављача. 
	Text20: У предметном поступку јавне набавке цена мора бити фиксна током целог периода извршења уговора и не може подлегати променама ни из каквог разлога.
	Text18: Назив: "БИГЗ ОФИС ГРУП" д.о.о.,Адреса: Булевар војводе Мишића 17/5, Београд, Матични број: 20649470.
	Text19: 12 месеци од дана закључења.


