
06ABEWTEh6E О ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Врста предмета:

iЈавно предузеFiе „Електроприв:реда Србије." Београд
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Радови

3а 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:
, . ..

Опис предмета Јавне. набавке број.ЈН/8300/0111/2017 је: . , .

Набавка радова - ИЗВОЋЕhbЕ РАДОВА НА НЕЕО У.Т.Ц KPAJbEBO, партија 1. ИЗВОЋЕh6Е РАДОВА 7
НА НЕЕО У ТЦ KPAf6EB0

Назив и ознака из Општег речника набавке:
. Граfјевински радови - 45000000. `

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност Оквирног споразума износи:
39.383.657;00 дин. .
Уговорена вредност Уговора износи:.39.383.657,00дин:

Критеријупп за доделу уговора је ;,НАIНИ.ЖЕ ПОНУЋЕНА ЦЕНА".
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Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

~
39.383.657,00 дин.

- Најнижа 39.383.657,00 дин.

- Највиша 39.383.657,00 дин.

- Најнижа ~39:383.657,00 дин.

Део или вредност уговора који ћe се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:

Основни подаци о добављачу:

Групг понуђача: ;
=, "Јадран" д,о.о.>Београд; Корнатска 2; Београд (носилац посла°) ,
= "Промонт:'.' д.о:о. Београд; 3аплањска 6р.57а, Београд-Вождовац (члан групе понуђача)

`Ekovoxprodukt" d o o Beograd, Грабовац бр.173, београд-Обреновац (члан групе понуђач;

Период важења уговора: 6 (словима: шест) месеци од дана закључења
Уговора

Околности које представљају основ за  измену уговора: 

У случај.у вишкова односно мањкова радова у о'дносу на уговорене количине, виша сила;
iизмена.важећих законских прописа; iиере државник органа и измењене околности на
тржишry настале услед више силе.

Остале информације:

Уговор је.закл,учен на аснову Оквирног споразума број 12.01:-144912%28=19 од 07:06.2019.год.

омисија за ЈН%8300/0111/2017
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