
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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	Text5: Резервни делови и материјал за одржавање возилаОРН -  34300000– Делови и прибор за возила и њихове мотореПредмет јавне набавке је обликован у 10 партија
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Најниже понуђена цена ће добити максималан број пондера 100 а остале понуђене цене ће се вредновати по обрасцу: 
Ц= Нц х 100/ Цп1, Пц2.....
Цп – Понуђена цена
Нц – Најниже понуђена цена
Упоређиваће се све јединичне цене посебно, број бодова за све јединичне цене ће се сабрати и поделити са бројем јединичних цена и тако ће се добити просечан број бодова. Понуда која има највећи просечан број бодова биће изабрана као понуда са најниже понуђеном ценом.
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	Text15: Уговор се извршава самостално. 
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	Text20: Нису предвиђене околности које би биле основ за измену уговора.
	Text18: „NOVEKS MDI“ Д.О.О. Бор  са седиштем у Бору, улица 1. Мај  бр. 11, ПИБ: 107858306, Матични број: 20884541
	Text19: До утрошка планираних  средстава а најдуже 12 месеци.


