
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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	Text6: 9.995.263,00  динара без ПДВ-а, односно 11.994.315,60   динара са ПДВ-ом.
	Text7: Критеријум за оцењивање и рангирање понудe је најнижа понуђена цена;
	Text10: 1 (jeднa)
	Text11: 9.995.263,00  динара без ПДВ-а, одн. 11.994.315,60   динара са ПДВ-ом.
	Text12: 9.995.263,00  динара без ПДВ-а, одн. 11.994.315,60   динара са ПДВ-ом.
	Text13: 9.995.263,00  динара без ПДВ-а, одн. 11.994.315,60   динара са ПДВ-ом.
	Text14: 9.995.263,00  динара без ПДВ-а, одн.11.994.315,60   динара са ПДВ-ом.
	Text15: 
	Text17: 20.08.2014. године
	Text16: 07.08.2014. године
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	Text18: „LONG PLAY“ доо Београд, Мајке Јевросиме бр. 42/19, кога заступа Зоран Вуловић, директор, матични број 20049251, ПИБ  103956461.
	Text19: Уговор је закључен на одређено време, односно за период од дана закључења уговора до завршетка манифестације ''Госпојина 2014'' и реализације свих уговорених обавеза;


