
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: ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 
	Text2: ПРЕРАДОВИЋЕВА 2 ПЕТРОВАРАДИН
	Text3: www.vojvodinasume.rs
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2016. год. (за потребе ШГ "Сомбор", ШГ "Нови Сад", "Војводинашуме-Ловотурс" и Дирекцију ЈП)Назив из ОРН:  разни хемијски производи -24960000                             хартије за хигијенску употребу- 33770000                             производи за чишћење-39830000                             разни производи-44423000
	Text6: за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": 552.705,00 динара без пдв-аза партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад": 472.228,00 динара без пдв-аза партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 136.387,00 динара без пдв-аза партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 169.975,10,00 динара без пдв-аза партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор": 99.292,00 динара без пдв-аза партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 117.127,75 динара без пдв-а
	Text7: Најнижа понуђена цена 
	Text10: за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": 3за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад":5за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 4за партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 5за партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:1за партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 1
	Text11: за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": 839.003,00за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад":602.079,00за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 177.479,00за партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 191.978,00за партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:99.292,00за партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 117.127,00
	Text12:  за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": 552.705,00за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад":424.927,00за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 136.387,00за партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 141.930,00за партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:99.292,00за партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 117.127,00
	Text13:  за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор":  839.003,00за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад":602.079,00за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 171.461,00за партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 191.978,00за партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:99.292,00за партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 117.127,00
	Text14:  за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": 552.705,00за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад": 472.228,00за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 136.387,00за партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 169.975,00за партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:99.292,00за партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 117.127,00
	Text15: 
	Text17: за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": 09.12.2016за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад": 09.12.2016.за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": 12.12.2016за партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: 12.12.2016.за партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:09.12.2016.за партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : 08.12.2016.
	Text16: 21.11.2016. одлука22.11.2016. одлука о измени одлуке
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: за партију бр.1 средства за хигијену ШГ "Сомбор": "Медицински депо плус" доо Нови Сад за партију бр.2 средства за хигијену ШГ "Нови Сад":"Медицински депо плус" доо Нови Сад за партију бр.3 средства за хигијену "Ловотурс": "Б2М" доо Београдза партију бр.4 средства за хигијену Дирекција ЈП: "Б2М" доо Београдза партију бр.5 средства за чишћење и дезинфицијенси ШГ "Сомбор:"Хелена Граф" доо Зрењанинза партију бр.6 средства за чишћење и дезинфицијенси "Ловотурс" : "Хемодом" доо Сремска Каменица
	Text19: ГОДИНУ ДАНА


