
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: ЈН XI-13-404-112/2017 -Ппериодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документацијеОпис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања  45000000- Грађевински радови.Природа  радова: - пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама. Обим радова:Тротоари у улици Вељка ПетровићаТротоари у улицама Милана Обреновића и Кнеза Михаила ОбреновићаТротоар у улици Радничкој од улице Браће Јовановића до Новосадске – лева страна улицеТротоар у улици Стевана Шупљикца испред кућног броја 101-105Тротоар који повезије улицу Рашку са Златарском улицом у Панчеву.  Напомена: радови се изводе по систему „инжењеринг систем“ и систему „кључ у руке“Напомена: Обавезан обилазак локације од стране потенцијалних Понуђача.Место извођења радова: Град ПанчевоОзнака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11 – изградња путева и аутопутева.
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