
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


	Dropdown3: [Радови]
	Text1: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"  Панчево
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	Text5: ЈН-A66/2014- замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознакa из општег речника набавке: 45432100 – Радови на постављању подова и подних облога. Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова:Замена постојећих подова од итисона ламинатом у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.Место извођења радова: Oбјекат ЈП “Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.33 – Постављање подних и зидних облога.
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	Text18: - Предузеће за производњу, трговину и услуге  „GAT“ ДОО  Нови Сад- Седиште и адреса понуђача: Нови Сад, Булевар ослобођења 30а- Телефон: 021/21-00-788- Матични број: 08311137- ПИБ: 100447637 
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