
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: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Elementi kriterijuma su: - Ponuđena cena ................................... ......... 80 bodova - Rok isporuke .........................................        10 bodova - Garantni rok .............................................     10 bodova PONUĐENA CENA - kod ovog kriterijuma upoređivaće se ponuđena cena korišćenjem sledeće formule za obračun bodova: ( najniža cena x maksimalni broj bodova / posmatrana cena ). ROK ISPORUKE - kod ovog elementa kriterijuma bodovanje će se izvršiti na sledeći način: -do 10 dana.......................................................................10 bodova -od 11-20 dana....................................................................5 bodova -od 21-30 dana....................................................................3 bodova - više od 30 dana.................................................................1 bod GARANTNI ROK-kod ovog elementa kriterijuma bodovanje će se izvršiti primenom sledeće formule ( posmatrani garantni rok x maksimalni broj bodova/ najduži garantni rok). Garantni rok daje ponuđač u svojoj ponudi tako što navodi tačan broj meseci od dana isporuke-u slučaju da ponuđač u svojoj ponudi ponudi različite garantne rokove po stavkama, ponuđač u svojoj ponudi upisuje srednju vrednost ponuđenih garantnih rokova.  U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi ponudi različite garantne rokove po stavkama,prilikom ponderisanja uzimaće se u obzir srednja vrednost ponuđenih garantnih rokova.Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda koja ostvari najveći ukupan broj bodova. Zaokruživanje se vrši na 2 decimale. U slučaju da dve ili više prihvatljivih ponuda ostvare jednak najviši ukupan broj bodova naručilac će među njima izabrati ponudu onog ponuđača koji ima veći broj bodova po osnovu elementa kriterijuma- ponuđena cena, a ako se na taj način ne dobije prednost primeniće se element kriterijuma-rok isporuke, a ako se ni na taj način ne dobije prednost primeniće se element kriterijuma- garantni rok.
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