
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: Н-A48/2014-израда Пројекта и извођење радова на реконструкцији електроинсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознаке из општег речника набавке: 45311000  – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови. Природа  радова: -пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама – по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.Обим радова:Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији електроинсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву што подразумева: реконструкцију осветљења у канцеларијама, испитивање и отклањање недостатака постојећих електроинсталација, раздвајање инсталација клима уређаја од постојећих инсталација, израду нових прикључака, активирање аутоматске дојаве пожара и израду инсталација ручне дојаве пожара.Место извођења радова: град Панчево, објекат ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.21 - Постављање електричних инсталација.
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