
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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	Text6: 6.062.550,00 без пореза  на додату вредност
	Text7: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
	Text10: 3
	Text11: 8.370.176,00  динара без пдв-а
	Text12: 6.749.900,00  динара без пдв-а
	Text13: 6.642.600,00  динара без пдв-а
	Text14: 6.062.550,00  динара без пдв-а
	Text15: 
	Text17: 12.03.2015. године
	Text16: 12.02.2015. године
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: ДОО „ТРИОПРОЈЕКТ“ Београд - Седиште и адреса понуђача: Београд, Кнегиње Зорке бр. 70- Матични број: 06008046- ПИБ: 100293623- Телефон: 011/3086-943, 011/3086-938
	Text19: Рок за израду пројектне документације износи 30 календарских данаРок за извођење радова износи  45  календарских данa.


