
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: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
	Text2: ул. Др Драгише Мишовића број 205, 
32000 Чачак
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	Text5: Предмет јавне набавке број 70/2017 су добра: пиџаме за потребе Опште болнице Чачак.
Назив и ознака из општег речника набавки:  
18318300 – Пиџаме.
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99528.00 РСД са ПДВ-ом
	Text7: Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. ЈН 70/2017– Пиџаме за потребе Опште болнице Чачак, донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена“ тако  што ће се поредити укупна понуђена цена ( без ПДВ-а), дата у Обрасцу понуде, рангирањем прихватљивих понуда.
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама ("Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок испоруке предметних добра. Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке.  
Други резервни елемент критеријума, у смислу члана 84.  став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок  важења понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену и  исти  рок испоруке. У том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
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	Text20: Нема их.
	Text18: "M.B.M. TRADE” ДОО Београд, ул. Салвадора Аљендеа 33, 11060 Београд, кога заступа Бранислав Јовановић  директор  
ПИБ: 100255365                                  Матични број: 06047882

	Text19: Уговор важи оквирно, до 25 дана   од дана 
закључења, односно до испуњења уговорних обавеза.


