
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 радова је израда техничке документације и извођење радова на пренамени таванског простора у ОШ „Мирослав Мика Антић“ у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.Процењена вредност јавне набавке је 9.833.333,00 динара без пореза на додату вредност.Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања и 45000000- Грађевински радови.Природа  радова: - пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова:-израда техничке документације и грађевински и грађевинско-занатски радови (зидарски, тесарски, сувомонтажни радови – зидови и плафони, молерско-фарбарски, подополагачки, керамичарски, браварски, спољна столарија), радови на конструкцији (евентуална ојачања конструкције), радови на инсталацијама водовода и канализације, радови на електроинсталацијама, радови на термомашинским инсталацијама и радови на противпожарној заштити.Место извођења радова: Основна школа „Мирослав Мика Антић“ у Панчеву.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2 и 43.3, Групе 43.21, 43.22, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34 и 43.39.
	Text6: 8.875.500,00 динара без пореза на додату вредност, односно 10.650.600,00 динара са порезом на додату вредност 
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	Text20: - продужење рока
	Text18: ГП „STILL-NET“ Панчево, 7. Јула бр. 41, матични број 20777044, ПИБ 107300089 , као носилац посла у заједничкој понуди са„ТЕHPRO“ ДОО Београд – Железник, Лоле Рибара бр. 120,  матични број 07762577, ПИБ 100183332 иАгенција за пројектовање и инжењеринг „PAN PROING“ Панчево Драган Цинцовић ПР,  Синђелићева бр. 73, матични број 62944943, ПИБ 107724425
	Text19: Рок за пројектовање 30 дана, а рок за извођење радова 60 календарских дана  од дана увођења у посао


