
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: 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: Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН А93/2016.Предмет јавне набавке су услуге- израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе-Дом културе „3. октобар“ Б.Н.Село.Опис предмета јавне набавке – услуге - ознака из општег речника набавке: 71320000-услуге техничког пројектовања.Процењена вредност јавне набавке износи 333.333,33 динара без пореза на додату вредност.
	Text6: 287.400,00 динара без пореза на додату вредност , односно344.880,00 динара са порезом на додату вредност
	Text7: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
	Text10: 2
	Text11: /
	Text12: / 
	Text13: 300.000,00 динара без пореза на додату вредност
	Text14: 287.400,00 динара без пореза на додату вредност
	Text15: /
	Text17: 04.10.2016. године
	Text16: 13.09.2016. године
	Text21: /
	Text20: - продужење рока
	Text18: ДОО „HARMONIJA PROJEKT“ Ваљево, Војводе Мишића бр. 13/б,  матични број 20019280, ПИБ 103828460 , које заступа директор Светозар Клајић, дипл.инж.грађ., као носилац посла у заједничкој понуди саДОО „FRENKI ALARM“ Ваљево, насеље Ослободиоци Ваљева бр. 73/6, матични број 07626304, ПИБ 100070559, које заступа Богдан Богдановић, 
	Text19: Рок за извршење услуга  износи 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао


