
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: Градска управа града Бора                          
	Text2: Ул.Моше Пијаде бр. 3
	Text3: www.bor.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5:           Предмет јавне набавке су радови на замени подова, спуштених плафона и кречењу просторија у  ОШ „Ђура Јакшић“ у Великом Кривељу - подручно одељење у Бучју.          Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45431100 - Постављање подних плочица, 45432100-Радови на постављању подова и подних облога, 45442100-Бојадерски радови, 45324000-Постављање гипсаних плоча, 45420000-Радови на уградњи столарије, 45311100-Радови на постављању електричних инсталација, 45330000-Водоинсталатерски и санитарни радови.          Редни број јавне набавке:  ЈН ГУ 59-Р/2019
	Text6: 2.479.410,00 динара без ПДВ-а2.975.292,00 динара са  ПДВ-ом
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 2.479.410,00 динара без ПДВ-а2.975.292,00 динара са  ПДВ-ом
	Text12: 2.479.410,00 динара без ПДВ-а2.975.292,00 динара са  ПДВ-ом
	Text13: 2.479.410,00 динара без ПДВ-а2.975.292,00 динара са  ПДВ-ом
	Text14: 2.479.410,00 динара без ПДВ-а2.975.292,00 динара са  ПДВ-ом
	Text15:     /
	Text17:   бр.404-716/2019-III/01 од 09.09.2019.године
	Text16:  бр.404-677/2019-III-01 од 02.09.2019.године
	Text21:  /
	Text20: Вишкови и мањкови радова и продужење рока за завршетак радова.
	Text18: MFR COLOR - TIM 030 BOR,  са седиштем у Бору, улица  Тимочке буне  бр.21/3, ПИБ: 108172748, Матични број: 63267457
	Text19: Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорене стране и закључује се до коначног извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.


