
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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	Text5: набавка услуга: израда инвестиционе техничке документације и геодетска снимања – 71510000
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	Text10: три
	Text11: Ред.                    број Врста геодетских услуг Јединица мере Јединична цена без ПДВ-а/ Јединична цена са ПДВ-ом
1. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:250 ар 100,00/120,00
4 подера
2. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:500 ар 100,00/120,00
4 пондера
3. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери 1:1000 ар 150,00/180,00
4 пондера
4. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:2500 ар 200,00/240,00
3 пондера
5. Снимање терена за потребе израде уздужног профила трасе и исцртавање уздужног профила са дефинисаним попречним профилима у одговарајућој размери метар 90,00/108,00
1,8 пондера
6. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС Х/10 kV са околним комплексом               ар 1.000,00/1.200,00
11 пондера
 7. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС 10/0,4 kV i CTC 10/0,4kV објекат 15.000,00/18.000,00
4,8 пондера
 8. Снимање новоизграђених подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању матар 70,00/84,00
4,7 пондера
 9. Откривање детектором и снимање постојећих подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању  метар 100,00/120,00
6 подера
 10. Снимање надземних водова 110 kV, 35 kV, 10 kV, 1 kV, стубова јавног осветљења и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању стубно место 6.000,00/7.200,00
3,8 пондера
11. Обележавање стубних места на терену према пројектној документацији (колчење) стубно место 2.000,00/2.400,00
1,2 пондера
12. Индентификација катастарске парцеле на терену по парцели 2000,00/2.400,00
2,3 пондера
13. Омеђавање парцеле ар 250,00/300,00
2 пондера

	Text12: Ред.                    број Врста геодетских услуг Јединица мере Јединична цена без ПДВ-а/ Јединична цена са ПДВ-ом
1. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:250 ар 800,00/960,00
0,5 подера
2. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:500 ар 600,00/720,00
0,7 пондера
3. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери 1:1000 ар 450,00/540,00
1,3 пондера
4. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:2500 ар 200,00/240,00
3 пондера
5. Снимање терена за потребе израде уздужног профила трасе и исцртавање уздужног профила са дефинисаним попречним профилима у одговарајућој размери метар 20,00/24,00
8 пондера
6. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС Х/10 kV са околним комплексом               ар 6.500,00/7.800,00
1,7 пондера
 7. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС 10/0,4 kV i CTC 10/0,4kV објекат 6.500,00/7.800,00
11 пондера
 8. Снимање новоизграђених подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању матар 50,00/60,00
6,6 пондера
 9. Откривање детектором и снимање постојећих подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању  метар 60,00/72,00
10 подера
 10. Снимање надземних водова 110 kV, 35 kV, 10 kV, 1 kV, стубова јавног осветљења и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању стубно место 1.500,00/1.800,00
15 пондера
11. Обележавање стубних места на терену према пројектној документацији (колчење) стубно место 800,00/960,00
3 пондера
12. Индентификација катастарске парцеле на терену по парцели 1.500,00/1.800,00
3 пондера
13. Омеђавање парцеле ар 1.500,00/1.800,00
0,3 пондера

	Text13: Ред.                    број Врста геодетских услуг Јединица мере Јединична цена без ПДВ-а/ Јединична цена са ПДВ-ом
1. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:250 ар 100,00/120,00
4 подера
2. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:500 ар 100,00/120,00
4 пондера
3. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери 1:1000 ар 150,00/180,00
4 пондера
4. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:2500 ар 200,00/240,00
3 пондера
5. Снимање терена за потребе израде уздужног профила трасе и исцртавање уздужног профила са дефинисаним попречним профилима у одговарајућој размери метар 90,00/108,00
1,8 пондера
6. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС Х/10 kV са околним комплексом               ар 1.000,00/1.200,00
11 пондера
 7. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС 10/0,4 kV i CTC 10/0,4kV објекат 15.000,00/18.000,00
4,8 пондера
 8. Снимање новоизграђених подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању матар 70,00/84,00
4,7 пондера
 9. Откривање детектором и снимање постојећих подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању  метар 100,00/120,00
6 подера
 10. Снимање надземних водова 110 kV, 35 kV, 10 kV, 1 kV, стубова јавног осветљења и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању стубно место 6.000,00/7.200,00
3,8 пондера
11. Обележавање стубних места на терену према пројектној документацији (колчење) стубно место 2.000,00/2.400,00
1,2 пондера
12. Индентификација катастарске парцеле на терену по парцели 2000,00/2.400,00
2,3 пондера
13. Омеђавање парцеле ар 250,00/300,00
2 пондера
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1. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:250 ар 800,00/960,00
0,5 подера
2. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:500 ар 600,00/720,00
0,7 пондера
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4. Снимање терена и израда ситуационог плана овереног од стране РГЗ за потребе израде пројектне документације (идејни и главни пројекат) размери Р= 1:2500 ар 200,00/240,00
3 пондера
5. Снимање терена за потребе израде уздужног профила трасе и исцртавање уздужног профила са дефинисаним попречним профилима у одговарајућој размери метар 20,00/24,00
8 пондера
6. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС Х/10 kV са околним комплексом               ар 6.500,00/7.800,00
1,7 пондера
 7. Снимање изведених ЕЕО и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању, за објекат ТС 10/0,4 kV i CTC 10/0,4kV објекат 6.500,00/7.800,00
11 пондера
 8. Снимање новоизграђених подземних електроенергетских водова и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању матар 50,00/60,00
6,6 пондера
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3 пондера
13. Омеђавање парцеле ар 1.500,00/1.800,00
0,3 пондера

	Text15: нема подизвођача
	Text17: 27.01.2014.
	Text16: 09.01.2014.
	Text21: Лице за контакт
Драган Рапаић, дипл.ел.инж
019 422 722
rapa@elektrotimok.rs
	Text20: РАСКИД УГОВОРА 
Члан 16.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.                                                     
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим. 

	Text18: 1. „AB&Co. Geosystems“ доо, Васе Стајића 20ц, Нови Сад
мат.бр. 20199083
пиб 104656747
Лице за Уговор: Александар Бјелица
самостално поднео понуду

	Text19: до реализације финансијских средстава од 3.000.000, динара без ПДВ-а на годишњем нивоу


