
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:



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

	JN 13, Partija 2 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf
	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page



	Text1: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“
	Text2: 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4
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	Text5: Услуге радијског и телевизијског рекламирања, по партијама; Партија бр.1. - Услуге радијског и ТВ рекламирања на територији општине Лозница
 QА02 - Услуге за рекламирање на радију, QА03 - Услуге за рекламирање на телевизији








  

	Text6:  410.000,00 РСД на годишњем нивоу за Партију бр.1.




	Text7: Најнижа понуђена цена
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	Text18: АД Радио ТВ "Подриње Лозница", Кнеза Милоша 3, ПЦ Стобекс,15300 Лозница




	Text19: једна година
	Text20: Нема, у овом тренутку
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Партија бр.1. - Услуге радијског и ТВ рекламирања на територији општине Лозница







