
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: Електронски факултет у Нишу
	Text2: Александра Медведева 14
	Text3: efinfo@elfak.ni.ac.rs
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: ПАРТИЈА V- Електронска опремаОРН-31710000
	Text6: 679.500,00
	Text7: Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.  
	Text10: 1
	Text11: 679.500,00
	Text12: 679.500,00
	Text13: 679.500,00
	Text14: 679.500,00
	Text15: 
	Text17: 20.06.2016
	Text16: 07.06.2016
	Text21: Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna materija.
	Text20: 
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