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Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка -
 - на основу оквирног споразума / система динамичке набавке

ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ
Ово обавештење односи се на:

Закључење уговора о јавној набавци

Закључење оквирног споразума

Закључење уговора на основу оквирног споразума / система динамичне набавке

Окончање система динамичне набавке

Обуставу или поништење поступка

Одељак I: Јавни наручилац
I.1) Назив и адресе (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак)

Назив: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
109170290

Адреса: ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА БР.205

Место: ЧАЧАК НСТЈ ознака: RS214 Поштански број 32000 Држава: Srbija

Особа за контакт: Љиљана Никетић Телефон: +381 32373197

Електронска пошта: tender.ob.ca@gmail.com Факс: +381 32373197

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.obcacak.co.rs
Страница профила наручиоца:

I.2) Централизована или заједничка јавна набавка

Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о 
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.4) Врста јавног наручиоца

Министарство или други државни органи, укључујући 
њихове подручне или локалне јединице Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у 
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице 
локалне самоуправе Друга врста:
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I.5) Основна делатност

Опште јавне услуге Стамбене и комуналне делатности

Одбрана Социјална заштита

Јавни ред и мир Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине Просвета

Привреда и финансије Друга делатност:

Здравство
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Одељак II: Предмет
II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Канцеларијски материјал и здравствени обрасци Референтни број: 7/2022

II.1.2) Главна CPV ознака: 30190000 - Разна канцеларијска опрема и 
потрепштине

Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:

II.1.6) Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија  да  не

II.1.7) Укупна вредност набавке (без ПДВ-а)

Вредност: 1.290.759,00  Валута: RSD

(Молимо унесите коначну укупну вредност јавне набавке. Податке о појединим уговорима унесите у Одељак В.)
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за њихово укупно трајање)
(за системе динамичне набавке – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о додели уговора, обустави поступка 

или поништењу поступка)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора која није већ укључена у претходна обавештења о 

додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка)

II.2) Опис

II.2.1) Назив: ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ Партија број: 1

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ШТАМПАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ Партија број: 2
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ШТАМПАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: СВЕСКЕ ЗА ДИЈАЛИЗУ Партија број: 3

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
СВЕСКЕ ЗА ДИЈАЛИЗУ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:



СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 3: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЛИ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА – НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / СИСТЕМА ДИНАМИЧКЕ НАБАВКЕ 5

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КЕСЕ ЗА ФИЛМОВЕ Партија број: 4

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КЕСЕ ЗА ФИЛМОВЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПРОТОКОЛИ - РАЗНИ Партија број: 5

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПРОТОКОЛИ - РАЗНИ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КАРТОНИ ШТАМПАНИ - РАЗНИ Партија број: 6

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КАРТОНИ ШТАМПАНИ - РАЗНИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ШТАМПАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ У БЛОКУ Партија број: 7
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
22820000 - Обрасци

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ШТАМПАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ У БЛОКУ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - РАЗНИ Партија број: 8

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - РАЗНИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ФАСЦИЛКЕ РАЗНЕ Партија број: 9

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ФАСЦИЛКЕ РАЗНЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ПАПИР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ Партија број: 10

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ПАПИР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ТЕРМАЛНЕ ПАПИРНЕ ТРАКЕ Партија број: 11

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ТЕРМАЛНЕ ПАПИРНЕ ТРАКЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ЕТИКЕТЕ - РАЗНЕ Партија број: 12
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II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ЕТИКЕТЕ - РАЗНЕ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КОВЕРТИ РАЗНИ Партија број: 13

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КОВЕРТИ РАЗНИ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:
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II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Партија број: 14

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: РЕГИСТРАТОРИ Партија број: 15

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
РЕГИСТРАТОРИ
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II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:

II.2.1) Назив: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ Партија број: 16

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS214
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Место испоруке  је ф-ко магацин Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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Одељак IV: Поступак
IV.1) Опис

IV.1.1) Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Партнерство за иновације
Додела уговора без објављивања јавног позива у случајевима наведенима у наставку (молимо попунити Прилог Д1)

Коришћење краћег рока из разлога оправдане хитности (само у случају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или 
конкурентног поступка са преговарањем)

Образложење:

IV.1.3) Подаци о оквирном споразуму или систему динамичне набавке
Набавка укључује успостављање оквирног споразума
Успостављен је систем динамичне набавке

IV.1.6) Подаци о електронској лицитацији
Била је спроведена електронска лицитација

IV.2) Административни подаци

IV.2.1) Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0021286
(једно од следећег: Јавни позив, Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива, Обавештење за 

добровољну претходну транспарентност)

IV.2.8) Подаци о окончању система динамичне набавке
Обавештење укључује окончање система динамичне набавке које је објављено у горе поменутом јавном позиву
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.:   Партија бр.: 1  Назив: ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 78.640,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 87.800,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 2  Назив: ШТАМПАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБРАСЦИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 59.700,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 18.400,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 3  Назив: СВЕСКЕ ЗА ДИЈАЛИЗУ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 9.250,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 36.250,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 4  Назив: КЕСЕ ЗА ФИЛМОВЕ

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 50.300,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 288.444,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 5  Назив: ПРОТОКОЛИ - РАЗНИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 59.710,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 41.540,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 6  Назив: КАРТОНИ ШТАМПАНИ - РАЗНИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 57.557,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 300,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 9  Назив: ФАСЦИЛКЕ РАЗНЕ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:
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V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 45.600,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 20.880,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 8  Назив: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - РАЗНИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 145.740,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 54.760,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)
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Уговор бр.:   Партија бр.: 10  Назив: ПАПИР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: МЕХАНОПРИНТ ДОО ПОЖЕГА Порески идентификациони број (ПИБ): 
106406219

Адреса: ГОДОВИЧКИ ПУТ, бб

Место: Пожега НСТЈ ознака: RS211 Поштански број: 31210 Држава: Србија

Електронска пошта: office@mehanoprint.rs Телефон: +381 3816209

Интернет страница: www.mehanoprint.rs Факс: +381 3816238

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 870.246,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 246.444,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 12  Назив: ЕТИКЕТЕ - РАЗНЕ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача
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Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 26.380,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 12.000,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 13  Назив: КОВЕРТИ РАЗНИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 57.250,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 18.800,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 14  Назив: ШТАМПАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

V.2) Додела уговора
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V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 72.195,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 28.400,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 15  Назив: РЕГИСТРАТОРИ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не
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V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 24.150,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 20.400,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)

Уговор бр.:   Партија бр.: 16  Назив: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРСКУ 
ОПРЕМУ

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 
Тромесечни период (молимо наведите тромесечни период на који се односи збирно обавештење о додели уговора који су закључени на 
основу оквирног споразума или система динамичне набавке)

Датум од: 01.10.2022 / Датум до: 31.12.2022
Трајање уговора или оквирног споразума

Трајање у месецима: или Трајање у данима:
или Почетак:

/ Завршетак:

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: ПАПИРДОЛ ДОО ЧАЧАК Порески идентификациони број (ПИБ): 
101113312

Адреса: МИЛОША ЋОСИЋА, 6

Место: Чачак НСТЈ ознака: RS214 Поштански број: 32000 Држава: Србија

Електронска пошта: papirdol@eunet.rs Телефон: +381 325561696

Интернет страница: Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Почетна процењена укупна вредност уговора/партије: 40.400,00 Валута: RSD
(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупно трајање ове партије)

Укупна вредност уговора/партије: 47.150,00  Валута: RSD
(за оквирне споразуме – укупна максимална вредност за ову партију)
(за систем динамичне набавке – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна обавештења о додели уговора)
(за уговоре на основу оквирних споразума, ако је то потребно – вредност уговора за ову партију која није укључена у претходна 
обавештења о додели уговора)
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3) Додатни подаци:

VI.4) Заштита права

VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs Факс: +381 112060918

VI.4.3) Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако овим законом није другачије 

одређено, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се 
окончава поступак јавне набавке у складу са овим законом.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног 
позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре 
истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда или 
пријава подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана 
пријема одлуке у случајевима када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено овим законом.

VI.4.4) Служба од које се могу добити информације о заштити права 

Назив:

Адреса:

Место: Поштански број:  Држава: Србија

Електронска пошта: Телефон:

Интернет страница: Факс:

VI.5) Датум слања овог огласа: 19.01.2023

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


