
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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	Text18: 1. Д.О.О"EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL"  Београд, Булевар Михајла Пупина 10е/413 2. Д.О.О "ERMA"  Земун, Аутопут за Нови Сад 96а 3. Д.О.О."Фармалогист" Београд, Миријевски булевар 4. Д.О.О"MAGNA PHARMACIA"  Београд, Ресавска 60 5. Д.О.О"PANONIJA PHARM"  Сомбор,Венац војводе Степе Степановића 22,6. Д.О.О"PHOENIX PHARMA"  Београд, Боре Станковића 2 7. Д.О.О"ТТ MEDIK"  Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10д/I 8. Д.О.О"VEGA"  Ваљево, ул.Вука Караџића 41 9. Д.О.О"Grosis"  Ниш, Шабачка 1а 
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