
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: [Услуге]
	Text1: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење  Панчева"
	Text2: Змај Јовина 6
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012): „Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда.“Комисија је констатовала да су у отвореном поступку, поднете понуде понуђача АД   благовремене, одговарајуће, али неприхватљива, јер су све понуђене цене изнад процењене вредности јавне набавке.Понуђачи да би учинили своју понуду прихватљивом морају да снизе понуђену цену, дату у отвореном поступку, на ниво процењене вредности ове јавне набавке, с тим да могу снизити понуђену цену и испод процењене вредности.Предмет јавне набавке је израда Главног пројекта противпожарне заштите и Главног пројекта дојаве пожара за објекат здравствене станице у Банатском Брестовцу.Опис предмета јавне набавке: грађевинске услуге - ознака из општег речника набавке: 71200000 – Архитектонске и сродне услуге.71200000
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