
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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	Text1: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 17620541.
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	Text5: Предмет јавне набавке је испорука и уградња светиљки за уградњу преко једнокраке стандардне лире на локацији веза Бул. Никола Тесла и Бул. 12. фебруар у Нишу, јавна набавка бр. 404-2/39Р-2018-28.Тип набавке:  резервисана јавне набавке Назив и ознака из општег речника набавке: 45316110 – инсталација путне расвете.
	Text6: 899.800,00 динара без ПДВ, односно 1.079.760,00  динара са ПДВ-ом.
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 1
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	Text17: 06.02.2019. године
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	Text21: Тип набавке: резервисана јавна набавка која се спроводи у отвореном поступку.Процењена вредност јавне набавке износи 900.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.Уговор је код наручиоца заведен под бројем 183/2019-01 од 04.02.2019. године, а код извођача радова под бројем 106 од 06.02.2019. године.
	Text20: 
	Text18: Предузеће за професиоалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Елмонт“ д.о.о, са пословним седиштем у Нишу, Улица генерала Милојка Лешјанина бр.72, матични број: 07658761, ПИБ: 101531840
	Text19: Рок извођења радова 30 дана од дана увођења у посао


