
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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	Text7: Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. ЈН 53/2017– Набавка и уградња система за хемијску припрему воде за потребе Опште болнице Чачак донеће се применом критеријума "економски најповољнија понуда.“ Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума "економски најповољнија понуда“: 
1. Цена 90,00 пондера
2. Гарантни рок ( у месецима) 10.00 пондера
 У К У П Н О  П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера
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	Text18: "ТЕХНИКА К.Б.“ ДОО, ул. Сурчинска 9Н, 11070 Нови Београд, кога заступа Бранко Кукрика дипл.инж.машинства, директор   
ПИБ: 100390723                            Матични број: 17063405

	Text19: Уговор важи оквирно, до  90  дана   од дана 
закључења, односно до испуњења уговорних обавеза.


