
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: РЕПУБЛИКА СРБИЈАГРАД КРАЉЕВОГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА  
	Text2: Трг Јована Сарића 136000 Краљево
	Text3: www kraljevo.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5: Набавка набавка радова на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у циљу реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца Ознака из општег речника набавке: 45000000 - грађевински радови, 45231000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, 45231400 - радови на изградњи електроенергетских водова, 45231600 - радови на изградњи комуникационих водова и 45111290 -основни радови за прикључке (водовод, гас, итд)
	Text6: 10.999.807,40 динара без ПДВ-а13.199.768,88 динара са ПДВ-ом
	Text7: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
	Text10:  2 (две) понуде
	Text11: 11.145.560,48 динара без ПДВ-а
	Text12: 10.999.807,40 динара без ПДВ-а
	Text13: 10.999.807,40 динара без ПДВ-а
	Text14: 10.999.807,40 динара без ПДВ-а
	Text15: Део или вредност уговора се неће извршавати преко подизвођача.
	Text17:  18.06.2019. године
	Text16: 31.05.2019. године
	Text21: 
	Text20: Околности које представљају основ за измену уговора предвиђене су Конкурсном документацијом.
	Text18: „ТеамЕнерго“ д.о.о. из Београда-Земуна, улица Мије Алексића 43а Београд 11283, ПИБ 108365670матични број 20984732
	Text19: Уговор престаје да важи даном истека гарантног рока.


