
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: Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац
	Text2: ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац
	Text3: www.tоplifikacija.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Услуге: систематски преглед запослених, ОРН 85120000 – услуге лекарских ординација и сродне услуге, ЈН МВ  1.2.26/2016 
	Text6:  549.880,00 динара без ПДВ-а,  односно 549.880,00 динара са ПДВ-ом, 
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 3
	Text11: 1.020.320,00   динара без ПДВ-а 
	Text12: 549.880,00   динара без ПДВ-а 
	Text13: 897.900,00 динара без ПДВ-а
	Text14: 549.880,00   динара без ПДВ-а 
	Text15: Завод за лабораторијску дијагностику „БИО МЕДИК“ Пожешка 67а, БеоградAdresa: POZESKA 67AMesto: BEOGRAD (CUKARICA)Opština: Beograd-ČukaricaDelatnost: Ostala zdravstvena zaštitaMatični broj: 17637606Poreski broj: 104122125Datum otvaranja: 21.11.2005
	Text17: 11.01.2017. године
	Text16: 23.12.2016. године
	Text21: 
	Text20: Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
	Text18: Дом здравља „VIZIM“ Кнез Милетина 36 11000 Београд  adresa: KNEZ MILETINA 36Mesto: BEOGRAD-PALILULAOpština: Beograd-PalilulaDelatnost: Ostala zdravstvena zaštitaMatični broj: 17401785Poreski broj: 101821680Datum otvaranja: 25.05.2012
	Text19: 20 календарских дана од дана обостраног потписивања и предаје средстава обезбеђења


