
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:
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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, Огранак ЕД Врање
	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 Ниш,  Жикице Јовановића Шпанца бр.21 Врање
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	Text5: Опис предмета Набавка радова - избор извођача грађевинских радова за потребе одржавања водова 10 kV и 1 kV на територији огранка Врање,  у отвореном поступку В-ЈНОП бр.23/13(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 45112100 - радови на ископу јаркова)Врста и обим радова:Рушење армираног бетона дебљине преко d=25 цм m² 30Машинско сечење коловоза са разбијањем компресором асвалтних површина на подлози од бетона са одвозом шута на депонију, и довођење у првобитно стање:  коловоз  d=10+6 cm m² 10коловоз  d=14+6 cm m² 10Ручни ископ земље III категорије m³ 900Ручни ископ  земље III категорије, са одвозом на градску депонију до 10км m³ 500Ручни ископ земље III категорије, са затрпавањем земље и набијањем у слојевима m³ 100Ручни ископ земље IV категорије m³ 100Ручни ископ  земље IV категорије, са одвозом на градску депонију до 10км      m³ 100Ручни ископ земље IV категорије, са затрпавањем земље и набијањем у слојевима m³ 80Ископ темеља за стуб ЛН 9/250 димензије  0,6x0,6x1,5, са затрпавањем земљом из ископа m³ 50Ископ темеља за стуб ЛН 9/400 димензије  0,9x0,9x1,5 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 15Ископ темеља за стуб ЛУ 9/630 димензије  0,9x0,9x1,5 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 20Ископ темеља за стуб ЛУ 9/1000 димензије  0,9x0,9x1,5 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 12Ископ темеља за стуб ЛУ 9/1600 димензије  1,1x1,1x1,5 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 6Ископ темеља за стуб ЛН 10/250 димензије  0,6x0,6x1,7, са затрпавањем земљом из ископа m³ 12Ископ темеља за стуб ЛУ 10/630 димензије  0,9x0,9x1,7 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 12Ископ темеља за стуб ЛУ 10/1000 димензије  0,9x0,9x1,7 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 12Ископ темеља за стуб ЛН 12/250 димензије  0,7x0,7x2,0 м, са затрпавањем земљом из ископа m³ 30Ископ темеља за стуб ЛУ 12/630 димензије  0,9x0,9x2,0 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 12Ископ темеља за стуб ЛУ 12/1000 димензије  1,1x1,1x2,0 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 12Ископ темеља за стуб ЛУ 12/1600 димензије  1,2x1,2x2,0 и израда темеља од бетона МБ20, и одвоз вишка земље из ископа m³ 6Набавка, транспорт и уградња тињавог песка, пре и после полагања каблова, за стабилизацију рова m³ 30Набавка, транспорт и уградња природног шњунка са сабијањем шљунка у слоју до 30cm   m³ 30Израда тротоара од бетона MB15  d=10cm m³ 20Израда бетонске подлоге од бетона MB10  d=20cm m³ 20Набавка, транспорт и уградња бетона МВ20 m³ 20Израда коловоза од камене коцке на подлози од тампона шљунка и песка m² 10Израда коловоза од камене коцке на подлози од бетона m² 10
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