
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: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ,  НОВИ БЕЧЕЈ
	Text2: 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 8.
	Text3: www.novibecej.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5: Набавка радова на енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., према предмеру радова и техничким карактеристикама набавкеНазив и ознака према Уредби о класификацији делатности:      -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф –  Грађевинарство           („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):   43. Специјализовани грађевински           радови: 43.3 - Завршни грађевинско - занатски радови;Назив и ознака из општег речника набавке:        -   Завршни грађевински радови – 45400000 и       -   Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови  – 45260000; 
	Text6: 3.768.270,00 динара без ПДВ-а;
	Text7: Наручилац jе донеo Одлуку о додели уговора применом критеријума најнижа понуђена цена. 
	Text10: 3 (три) понуде
	Text11: 5.914.920,00 динара без ПДВ-а;
	Text12: 3.768.270,00 динара без ПДВ-а;
	Text13: 3.768.270,00 динара без ПДВ-а;
	Text14: 3.768.270,00 динара без ПДВ-а;
	Text15: 
	Text17: 11.01.2017. године
	Text16: 19.12.2016. године
	Text21: Вишкови радова до 10 (десет) % уговорених количина су уговорени и Наручилац ће исте извођачу радова платити по јединичним ценама из понуде. 
	Text20: 
	Text18: Грађевинско предузеће „Нови Бечеј“ доо Нови Бечеј, ул. Милорада Попова 12.,  кога заступа  Младен Стојановић, директор, ПИБ:101430879,  матични број:  08020205.
	Text19: Овај уговор је закључен на одређено време, односно за период од дана закључења уговора до дана завршетка радова и реализације свих уговорених обавеза.


