
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 A262017 -  Инвестиционо одржавање зграде.Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 Природа  радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Обим радова: грађевинско-занатски радови и радови на електроинсталацијама приземног дела објекта. Описи позиција радова са количинама, дати су у приложеној спецификацији (за све уграђене материјале обавезно је достављање атеста пре уградње, осим у изузетним случајевима које ће утврдити надзорни органи).Потенцијални понуђач је у обавези да најави и изврши обилазак објекта и да поптише Изјаву о обиласку која се налази у тендерској документацији. Овлашћено лице ЈП „Дирекција“ потврдиће својим потписом на Изјави да је обилазак извршен.Место извођења радова: Зграда „Урбанизма“, улица Карађорђева број 4 у  ПанчевуОзнака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31.
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