
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  услуге: - Израда идејних пројеката (израда пројеката и нацрта, процена трошкова - 71242000 - назив и ознака из општег речника набавке).Партија 2 - Израда идејних пројеката за изградњу потребног броја трафо станица 35/10 kV и водова 35 kV на основу пројектних задатака.
	Text6: 3.872.790,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.                                                                                                
	Text7:  Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
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	Text15: 
	Text17: 19.03.2014. године.          
	Text16: 24.02.2014. године.
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	Text18: 1) ''ELEM & ELGO'' D.O.O. из Београда, ул. Петра Лековића бр.77a, са ПИБ-ом 100114925, са матичним бројем 06701094, са т.р. број 275-0010222097568-94 код Societe Generale (банке), које заступа директор Љубиша Голубовић, дипл.инж.ел. као првоизвршилац посла,2) ''GSS GLOBAL SUBSTATION SOLUTIONS'' D.O.O. из Београда, ул. Милентија Поповића бр.9, са ПИБ-ом 103439090, са матичним бројем 17564684, које заступа директор Радомир Недић, као другоизвршилац посла,3) ''ABR'' D.O.O. из Ниша, ул. Обреновићева бр. 82/18, са ПИБ-ом 100501581, са матичним бројем 07710666, које заступа директор Братислав Рудић, као трећеизвршилац посла и4) ''NSTITUT ZA PUTEVE'' A.D. из Београда, ул. Кумодрашка бр.257, са ПИБ-ом 100379929, са матичним бројем 07028334, које заступа в.д. директорa Иван Тејић, као четвртоизвршилац посла,      сви као саизвршиоци посла.  
	Text19: Саизвршиоци посла се обавезују, да услугу која је предмет овог уговора извршe у року од 150 календарских дана од дана увођења у посао.Уговорне стране су се споразумеле да је рок извршења услуге битан елемент овог уговора. Целокупна услуга се сматра извршеном након провере исправности техничких решења и добијања сагласности на пројектну документацију од стране наручиоца посла.Наручилац посла се обавезује да плаћање изврши у  року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања оверених привремених и окончане ситуације и пријему фактуре код наручиоца - без примедби.


