
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: [Услуге]
	Text1: Општинска управа Бор 
	Text2: Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
	Text3: www.opstinabor.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5:   Предмет јавне набавке су услуге израде пројектно  техничке документације за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова водоснабдевање МЗ Метовница општине  Бор             -ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) : 7132000 – услуге техничког пројектовања             -редни број јавне набавке : ЈН ОУ  18 - У/2017.             
	Text6:  износ: 493.000,00  динара без ПДВ-а  и 591.600,00  динара са ПДВ-ом.
	Text7:  „Најнижа понуђена цена“. 
	Text10: 3 (три)
	Text11:     550.000,00 динара без ПДВ-а 
	Text12:    493.000,00  динара без ПДВ-а 
	Text13:     550.000,00 динара без ПДВ-а 
	Text14:   493.000,00  динара  без ПДВ-а 
	Text15: /
	Text17: Број:  404 -  873/ III-01-2017  од   25.12 .2017.год.
	Text16: Број:  404 – 829 / III-01-2017,  од 11.12 .2017.год.
	Text21: /
	Text20: /
	Text18: ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА :2.1. WIGA PROJECT GROUP DOO BEOGRAD,  ул.Војводе Хрвоја бр. 41 – Београд, ПИБ: 104685930, матични број:  20214732, 2.2. GEA DOO  Предузеће за пројектовање и инжењеринг Панчево, ул. Војводе  Р. Путника бр.12,   ПИБ: 101056868,  Матични број:  08193304,                          * Овлашћени представник заједничке понуде је члан -  WIGA PROJECT GROUP DOO BEOGRAD,  ул.Војводе Хрвоја бр. 41 – Београд       Овлашћено лице које заступа тог члана понуђача: је Димитрије Гаон, на основу Споразума бр. 21111, од 30.11.2017. године,  закључен између чланова групе понуђача –заједничка понуда
	Text19: Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорене стране и закључује се до коначног извршења уговорних обавеза обе уговорне стране                                                             


