
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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	Text1: Предшколска установа"Наша радост" Суботица
	Text2: Антона Ашкерца бр.3 Суботица
	Text3: www.nasaradost.edu.rs
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	Text5: Предмет јавне набавке су: услуге Механички преглед, поправке и одржавање возила редни број набавке је 13/15 ЈНМВ .Партија бр.1: Поправку и одржавање моторних возила типа Fiat.ОРН: 50112000 - услуге поправке и одржавања аутомобила.
	Text6: 330.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 330.000,00
	Text12: 330.000,00
	Text13: 330.000,00
	Text14: 330.000,00
	Text15: -
	Text17: 20.10.2015.
	Text16: 20.10.2015.
	Text21: - 
	Text20: Промена цене или других елемената уговора иницира се писаним образложеним захтевом уговорне стране. Уговорне стране сагласно утврђују да промена уговорене цене Сервисирања и Одржавања као предмета овог уговора, није дозвољена у првих шездесет (60) дана, од дана отварања понуда. Наручилац може након закључења овог уговора повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност овог уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 (словима: петмилиона 0/00) динара.Промена цена услуге (на више или на ниже) Сервисирања и Одржавања може бити одобрена на писани и образложени захтев Извршиоца,  у случају промене елемената који утичу на висину цене рада или материјала (резерних делова, уља, мазива итд) а које промене цена су исказане у ценовнику Извршиоца.Проценат промене цене врши се у односу на цену која је важила између Наручиоца и Извршиоца у тренутку слања најкаснијег захтева за промену цене.Разлогом за промену цене сматраће се и наступање више силе из члана 16. овог уговора.Промена цена Сервисирања и Одржавања може бити извршена само једном у 30 дана.Уговорена цена може се мењати искључиво уз писану сагласност уговорних страна.Писана сагласност за промену цена доставља се у року од седам дана од дана пријема захтева за промену цена а у супротном се има сматрати да је захтев за промену цена одбијен.У случају обостране сагласности, биће сачињен анекс Уговора.
	Text18: "Аутокућа "Annus" д.о.о.,  из Суботице, улица  Варешка   бр. 18. , кога заступа Annus Lаszlo директор, МБ 08667411, ПИБ 100850708, шифра делатности 4520,
	Text19: 31.04.2016.


