
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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	Text21: Оквирни споразум  у отвореном поступку јавне набавке.Процењена вредност јавне набавке износи 183.333.333 динара без урачунатог ПДВ-а, односно по годинама: 2018. година у износу од   33.333.333 динара без урачунатог ПДВ-а, 2019. година у износу од 116.666.667 динара без урачунатог ПДВ-а и 2020. годину у износу од   33.333.333 динара без урачунатог ПДВ-а.Уговор (I уговор) је код наручиоца заведен под бројем 2518/2019-01 од 28.06.2019 године, а код извођача радова под бројем UG-110 од 28.06.2019. године.
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	Text18: Група понуђача чији је  носилац посла „BAUWESEN“ д.о.о. Лазаревац, Лазаревац, Ул. Карађорђева бр.32А, Матични број: 20302739, ПИБ: 105141754 и члан групе „Geolider“ д.о.о. Бујановац, Бујановац, Ул. Краља Милутина бб, Матични број: 20750570, ПИБ: 107149623, у свему у складу са понудом број OUT-196 од 05.03.2019. године. 
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