
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: Предмет јавне набавке услуга мале вредности је израда геодетске скице уз В2 лист за потребе укњижбе етажних целина у згради легата Бате Михаиловића (Жарка Зрењанина бр. 1) у Панчеву.Опис предмета јавне набавке: геодетски премер и израда геодетске скице уз В2 лист за потреба укњижбе етажних целина у згради легата Бате Михаиловића у Панчеву.
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	Text20: Извођач ће имати право на продужетак рока у случајевима који се нису могли предвидети у тренутку закључења уговора а имају утицаја на уговорени рок. Извођач је дужан да поднесе писани захтев за продужетак рока, најкасније 1 дан  пре истека рока из члана 6. овог уговора.Уколико Извођач закасни са извршењем услуга, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу. 
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