
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: 
Јавна набавка услуга –штампања пасоша за говеда и кућне љубимце , број јавне набавке ЈН О-10/2020

Ознака предмета из општег речника набавки је: 


79800000 – услуге штампања и сродне услуге


	Text6: 9.288.000,00 динара без ПДВ
	Text7: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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	Text21: ЈН О 10/2020

Понуђач Народна банка Србије Завод за израду новчаницу и кованог новца – Топчидер, Београд, је у својој понуди у Обрасцу понуде навео цену која је изнад процењене вредности јавне набавке.

У складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 




	Text20: 
	Text18: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – Завод за израду новчаница и кованог новца  - Топчидер, из Београда, улица Пионирска  бр. 2, ПИБ: 100041150, матични број 07007965
	Text19: Уговор се закључује и ступа на снагу потписивањем од стране овлашћених представника уговорних страна и  примењује се годину дана од дана закључења уговора.


