
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: Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Бор
	Text2: Моше пијаде бр.3, Бор
	Text3: www.opstinabor.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5:         -  Предмет јавне набавке која се спроводи у отвореном поступку је  услуга израде  Пројектно техничке документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке општине Бор - редни број јавне набавке - ЈН ФЗЖС 2-У /2018  - ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 71320000 – услуге  техничког пројектовања 
	Text6:       Укупна цена предметне услуге износи 18.900.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 22.680.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.
	Text7: Најниже понуђена цена
	Text10: 2 понуде
	Text11: 19.940.340,00  динара без пдв-а
	Text12: 18.900.000,00 динара без пдв-а
	Text13: 18.900.000,00  динара без пдв-а
	Text14: 18.900.000,00  динара без пдв-а
	Text15: /
	Text17: Број : 404-557/ III-01-2018Датум,03.08.2018.год.          
	Text16: Број : 404-470/ III-01-2018Датум, 11.07.2018.год.                 
	Text21: /
	Text20: /
	Text18: Заједничка понуда по Споразуму групе понуђача (заведен код носиоца посла под бројем  152-2018  од 14.06.2018.године. Групу понуђача чине следећи чланови: 2.1. Preduzeće za projektovanje konsalting i inženjering Eko-vodo projekt d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 11/19, Београд,  ПИБ: 100836288, Матични број: 17353721 (носилац посла);2.2. Provod-inženyrska Společnost s.r.o., V. Podhaji 226/28, Usti nad Labem, Češka Republika,  ПИБ: CZ25023829,  Матични број: 25023829;    2.3. GEOGIS DOO BEOGRAD, Цара Душана 28, Београд, ПИБ: 103255594, Матични број:17537024;2.4. PRO-METAN DOO NIŠ, Хероја поп Миће 53, Ниш, ПИБ: 103829489, Матични број: 20014067;2.5. HARMONIJA PROJEKT DOO, Војводе Мишића 13/б, Ваљево, ПИБ: 103828460, Матични број: 20019280.                                                      
	Text19: уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорене стране и  важи  до коначног извршења уговорних обавеза обе уговорне стране


