
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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	Text20: У случају да Продавац својом кривицом не изврши испоруку предметних добара у уговореном року, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5% вредности робе која није  испоручена  ако  до  тога  није  дошло  кривицом  Купца  или  услед  дејства  више  силе. Продавац је обавезан да  на месечном ниво плати Купцу на име уговорне казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца није испоручио Купцу.  У случају да и поред угoворених казнених поена понашање Продавца буде такво да угрожава континуирано снадбевање Купца добрима за који је закључен Уговор ,Купац задржава да наплати уговорну казну без посебног обавештења Продавца, умањењем  рачуна Продавца.
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