
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: Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија
	Text2: Војводе Степе 11/3 Инђија
	Text3: www.indjijaput.net
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Предмет јавне набавке број 04/2019 су добра – МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И РАСВЕТЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА. Под тим се подразумева набавка сијалица, пригушница, светиљки, каблова, релеја итд за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Инђија и пословних просторија јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија.У општем речнику набавке означена под ознаком – 31500000 расветна опрема и електричне светиљкеПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-аПредмет јавне набавке није обликован по партијама.
	Text6: 4.927.650,00 динара без ПДВ-а
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
	Text10: 3 (ТРИ)
	Text11: 5.696.400,00
	Text12: 4.927.650,00
	Text13: 4.927.650,00
	Text14: 4.927.650,00
	Text15: Нема подизвођача
	Text17: 10.04.2019. године
	Text16: 02.04.2019. године
	Text21: Остале информације о јавној набавци могу се добити сваког радног дана на телефон 022/215-00-15. контакт особа је Александар Савић Службеник за јавне набавке.
	Text20: 
	Text18: MAK TRADE GROUP DOO из Београда,ул Подавалска бр. 2б мат.бр.20016434  ПИБ: 104165607 
	Text19: 10.04.2020.


