
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: ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ
	Text2: Таковска бр.3, 18300 Пирот
	Text3: www.jugoistok.com
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: Набавка добара: - Замена постојећих прикључних водова, замена постојећих МРО и одржавање кућних прикључака, набавка проводника и SKS различитих пресека, набавка свих врста и пресека струјних стезаљки и  различитих  клема и други сличан  материјал  и  пратећа опрема, (ОРН:  44320000 – Каблови и сродни производи  и  31682100 – Електро ормани)
	Text6: 5.397.145,00  динара - без обрачунатог ПДВ-а
	Text7: Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски најповољније понуде су следећи:1. понуђена цена                         98 пондера2. услови плаћања                         1 пондер3. рок испоруке  добара               1 пондер                          УКУПНО:…..….…100  пондера
	Text10: 2 понуде  (једна понуда је неблаговремена)
	Text11: 5.397.145,00   динара- без обрачунатог ПДВ-а
	Text12: 5.397.145,00   динара - без обрачунатог ПДВ-а
	Text13: 5.397.145,00   динара - без обрачунатог ПДВ-а
	Text14: 5.397.145,00   динара - без обрачунатог ПДВ-а
	Text15: 
	Text17: 29.08.2014.године
	Text16: 12.08.2014.године
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: "Plamen in company" д.о.о. из Ниша, улица Хомиљска бр.10, са ПИБ-ом 105130246, матичним бр. 20317132 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора је Соња Божиновић, ел.инж.
	Text19: до завршетка уговорних обавеза


