
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: [Добра]
	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша
	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а
	Text3: www.jugoistok.com
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: Набавка добара: - набавка добара: лизинг путничких аутомобила, партија 3:-хидрауличне дизалицеНазив и ознака из општег речника: - 34110000 – путнички аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга).
	Text6: укупно  9.281.253,26  динара - без обрачунатог                                                                                               
	Text7:  Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
	Text10: 2 понудe за наведену партију 
	Text11: 9.281.253,26  динара - без обрачунатог ПДВ-а
	Text12: 7.664.790,00 динара - без обрачунатог ПДВ-а.
	Text13: 9.281.253,26  динара - без обрачунатог ПДВ-а
	Text14: 
	Text15: Подизвођачу ,,HIDRAULIKA KURELJA PROLETER,,  д.о.о. из Крагујевца се поверава монтажа хидрауличних дизалица 2 (два) комада на возила ФАП 2023,  а што износи 5,37% од вредности нбавке.
	Text17: 28.01.2014. године.          
	Text16: Датум 30.12.2013. године.
	Text21: 
	Text20: 
	Text18:  „ ZASTAVA ISTRABENZ LIZING“ д.о.о.  из Београда, улица Булевар Деспота Стефана бр.12, ПИБ 103156991, мат.бр. 17518844, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора, Божидар Милоијчић, који наступа заједнички са понуђачем „AUTOČAČAK KOMERC“ д.о.о. из Чачка, улица Браће Станића 45, ПИБ 102223168, мат.бр. 17444476, који су наступили са подизвођачем ,,HIDRAULIKA KURELJA PROLETER,, д.о.о. из Крагујевца, улица Индустријска бб, ПИБ 104608549, мат.бр.20200405
	Text19: 3 године од дана закључења овог уговора.


