
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: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" БеоградТело за централизоване јавне набавке -  Одељење за набавке Ниш
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	Text5: Jавнa набавкa радова: Набавка радова на следећим електроенергетским објектима са уградњом добара на КОРИДОРУ 10, аутопут Е80: 1. Надземни вод 35 kV од TС 110/35 kV „Сврљиг“ до TС 35/10 kV „Островица“ (деоница:Банцарево – Црвена Река), 2. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Индустријски парк“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ и од TС 35/10 kV „Пирот 1“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Сарлах“ (деоница: Станичење – Пирот) и 3. Подземни водови 10 kV од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TC 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 1“ и од TС 35/10 kV „Банцарево“ до TС 10/0,4 kV „Тунел Банцарево 2“ (деоница: Банцарево – Црвена Река),Назив и ознака из Општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања; 45231400 – Радови на изградњи електроенергетских водова; 45000000 – Грађевински радови; 45311200 -  Електромонтажни радови; 31321000 – Елекроенергетски водови
	Text6: Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):226.476.652,83 РСД
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	Text18:  Заједничка понуда понуђача:1."ЕЛЕКТРОМОНТАЖА" д.о.о, Краљево,ул.Аеродромска бр. 7 36000 Краљево, ПИБ103545305,2. "ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА" д.о.о, Београд,ул.Топлице Милана бб 11000 Београд, ПИБ104068587,3. "ЕНЕРГОМОНТАЖА" д.о.о, Београд,  ул.Живојина Жујовића бр.14 11000 Београд, ПИБ100001433,4. "MC CORONA" д.о.о, Лештане, ул.Кружни пут бр.177 11000 Београд, ПИБ101688070,5. "ППУП ЗАРИЋ" д.о.о, Бајина Башта, ул.Тарска бр.43 31250 Бајина Башта, ПИБ100760417,6. "ЕЛЕКТРОИСТОК ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о, Београд ул. Kумодрашка бр.380 11000 Београд, ПИБ104591347,лице одговорно за закључење уговора Зоран Станковић
	Text19: До испуњења уговорних обавеза, а најкасније до 31.12.2018 године.


