
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: Центар за промоцију науке
	Text2: Краља Петра бр. 46, 11158 Београд
	Text3: www.cpn.rs
	Dropdown1: [Остало]
	Text5: Предмет јавне набавке су су радови на адаптацији Научног клуба Београд у Улици Краља Петра бр. 46 у Београду.  Јавна набавка је обликована по партијама:Партија 1 – Репарација мермераПартија 2 – Чишћење мермераПартија 3 – Израда четвороделне склопиве стаклене преграде.Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње. 
	Text6: 133.680,00 динара, без ПДВ-а (Партија 1)
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 3
	Text11: 175,644.00 динара, без ПДВ-а
	Text12: 80.500,00 динара, без ПДВ-а
	Text13: 175,644.00 динара, без ПДВ-а
	Text14: 80.500,00 динара, без ПДВ-а
	Text15: /
	Text17: 29.03.2017. године
	Text16: 21.03.2017. године
	Text21: Уговор о јавној набавци је закључен на основу члана 113 став 3. Закона о јавним набавкама. За трећу партију нису били испуњени услови за доношење одлуке о додели уговори, па је обустављен поступак за ову партију.
	Text20: /
	Text18: Привредно друштвo Левело подови д.о.о. са седиштем у Земуну, улица Јоза Лауренчића бр. 14, матични број 20707828, порески идентификациони број  106928556
	Text19: 1 година


