
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: Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
	Text2: Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28
	Text3: www.iohbb.edu.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: JH 33/2018 - „Потрошни материјал и резервни делови за потребе постројења за стерилизацију медицинског инфективног отпада, по партијама, по спецификацији Наручиоца“ (шифра из Општег речинка ЈН – 44613700  Контејнери за отпад,  30199760 – Ознаке и налепнице, 34913000 – Разни резервни делови)
	Text6: Партија 1- 828.900,00  РСД без ПДВ  Партија 2- 296.400,00  РСД без ПДВ
	Text7: Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: Партија 1 - 1.010.377,50 РСД без ПДВПартија 2 - 296.400,00  РСД без ПДВ
	Text12: Партија 1 - 828.900,00  РСД без ПДВПартија 2 - 296.400,00РСД без ПДВ
	Text13: Партија 1 - 1.010.377,50РСД без ПДВПартија 2 - 296.400,00 РСД без ПДВ
	Text14: Партија 1- 828.900,00 РСД без ПДВПартија 2 - 296.400,00 РСД без ПДВ
	Text15: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
	Text17:  20.07.2016. год.
	Text16: 04.07.2018. год.
	Text21: /
	Text20: /
	Text18: Партија 1 -„DEMOS“ d.o.o., Батајница, Ул. Краља Михаила Зетског бр. 48, МБ 06036058, ПИБ 100016551Партија 2 - “REMONDIS MEDISON“ d.o.o., Зрењанин, Ул. Др Ђорђа Радића бр. 1, МБ 20559799 ПИБ 106229657
	Text19: До завршетка испоруке уговорених добара.


