
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

	Untitled
	Untitled

	Dropdown3: [Радови]
	Text1: Jaвно предузеће за изградњу Обреновца
	Text2: Вука Караџића 99 д, Обреновац
	Text3: www.jpobrenovac.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Предмет јавне набавке:  општи радови у области ниске градњеОпис предмета јавне набавке: Израда бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица, редни број  МНР-2/2019Назив и ознака из општег речника набавки: 45262220  Бушење бунара за воду
	Text6: 1.944.565,00  динара без ПДВ-а
	Text7: Одлука о додели уговора о јавној набавци радова  донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена”
	Text10: 1
	Text11: 1.944.565,00 динара без ПДВ-а 
	Text12: 1.944.565,00  динара без ПДВ-а 
	Text13: 1.944.565,00 динара без ПДВ-а 
	Text14: 1.944.565,00 динара без ПДВ-а 
	Text15: 
	Text17: 16.07.2019. године
	Text16: 09.07.2019. године
	Text21: 
	Text20: У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 10. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:1. елементарних непогода и дејства  више силе,2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.
	Text18:  „BeoGeoAqua“ д.о.о. Предузеће за специјализоване услуге у хидротехници, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 117/IV, које заступа директор Дејан Драшковић ПИБ: 102733176, МБР: 17461443
	Text19: до извршења уговорних обавеза


