
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: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
	Text2: Пожаревац, ул. Дринска бр. 2
	Text3: www.pozarevac.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5: Број набавке: ЈН ОП 12/2020 (1.2.18  у Плану јавних набавки)Услуге: Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, ОРН 50232200 –  Услуге одржавања саобраћајне сигнализације 
	Text6: Вредност која се уговара износи 9.104.017,00 динара без ПДВ-а, односно 10.924.820,40 динара са ПДВ-ом.
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: 9.104.017,00 динара без ПДВ-а
	Text12: 6.020.810,00  динара без ПДВ-а
	Text13: 9.104.017,00 динара без ПДВ-а
	Text14: 9.104.017,00 динара без ПДВ-а
	Text15: нема подизвођача
	Text17: 19.06.2020. године
	Text16: 01.06.2020. године
	Text21: 
	Text20: Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
	Text18: БОЈА доо за израду саобраћајне сигнализације Сомбор, ул. Арсенија Чарнојевића бр.16, Сомбор, матични број 08046689, ПИБ 100016260 PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO POŽAREVAC,  ул. Трг Радомира Вујовића 1/II, Пожаревац, матични број 07143761, ПИБ 100440287
	Text19: Уговор се закључује на период од годину дана и важи од тренутка када га потпишу уговорне стране 


