
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: Jaвно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
	Text2: Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
	Text3: www.direkcija.pancevo.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: ЈН А29/2016 - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву.Процењена вредност јавне набавке је 541.666,67 динара без пореза на додату вредност.Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови. Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова: инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву обухвата замену дотрајалих инсталација водовода, канализације, замену дотрајале столарије, израду нове керамике и постављање нових санитарија, као и пратеће зидарске, монтерске и бетонске радове.Место извођења радова: ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево.Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.
	Text6: 539.961,50 динара без ПДВ
	Text7: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
	Text10: 2
	Text11: /
	Text12: 629.808,50 динара без ПДВ
	Text13: /
	Text14: 539.961,50 динара без ПДВ
	Text15: 
	Text17: 29.06.2016. године
	Text16: 01.06.2016. године
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: Заједничка понуда  ДОО „ES ENERGO- SERVIS“ Београд и ДОО „IZOLINVEST“ Београд- Седиште и адреса понуђача:11050 Београд, Кружни пут 61 - Матични број: 17069381- ПИБ: 101723017- Телефон: 011/7871-973, 011/7872-366
	Text19: Рок за извођење радова износи 25 календарских дана


