
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: Установa за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица  
	Text2: 21208 Сремска Каменица ул. Дечје село бр. 1-13 и 2а и 2б
	Text3: www.Decijeselo.org
	Dropdown1: [Остало]
	Text5: Предмет набавке су добра:   набавка и монтажа уградних пећи за производњу топлотне  енергије Назив и ознака из општег речника набавке:  44621220 – котлови за централно грејање
	Text6: Укупна вредност  добара  за 2015. годину  је 6.498.800,00   динара (словима: шестмилионачетиристодеведесетосамхиљадаосамстодинара00/100), без ПДВ-а  + 1.299.760,00 динара порез, односно укупно са ПДВ-ом 7.798.560,00   динара.
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 6.498.800,00  динара 
	Text12: 6.498.800,00 динара
	Text13: 6.498.800,00   динара 
	Text14: 6.498.800,00  динара
	Text15: Чланови групе понуђача:а) НПН ГРАДЊА ДОО Нови Сад, Љубомира Ненадовића бр. 3;  Mатични број: 20496584; ПИБ: 105946267 б) СТРУЈА ДОО, Нови Сад, Чернишевског; Mатични број: 08024146; ПИБ: 101892223  
	Text17: 09.09.2015. godine
	Text16: 26.08.2015. године
	Text21:  
	Text20: нема измене уговора
	Text18: РЕКОРДЕРДЕШ ДОО, из Новог Сада, Булевар Цара Лазара 118, матични број 08328803, ПИБ 100238549, рачун бр. 220 – 121903 - 73 код пословне банке ПРО КРЕДИТ
	Text19: до завршетка свих обавеза из уговора - рок 60 дана од дана закључења уговора


