
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: Предмет јавне набавке бр. 02/2020 су радови - РАДОВИ НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ,  КРПЉЕЊУ УДАРНИХ РУПА , ОДРЖАВАЊУ БАНКИНА И  ПУТНИХ ПОЈАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА (ОД ТОГА 1/3 НА КРПЉЕЊУ УДАРНИХ РУПА И 2/3 НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ). Предмет радова је одржавање улица, путева и путних појаса на територији општине Инђија. Предмером су обухваћени радови на одржавању коловоза, пресвлачење саобраћајница одговарајућим материјалом, крпљења ударних рупа, уређењу и ваљању банкина на локалним (општинским) путевима и улицама на територији општине Инђија. Набавка се односи на монтажу сигурносних еластичних и заштитних челичних ограда на локалним (општинским) путевима и улицама на територији општине Инђија. Наручилац задржава право како је наведено у спецификацији радова да набави мању количину од планиране као и да одустане од дела набавке за које није било потребе да се изврши, уз писано обавештење извођачу радова. Количине наведене у спецификацији радова су наведене у орјентационом износу, а проценат реализације истих зависи од ситуације на терену.У општем речнику набавке означена под ознаком – 45233141Предмет јавне набавке није обликован по партијама. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ 54.150.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а
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	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 почетка вршења радова.
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	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.
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	Text18: Група понуђача„BAUMEISTER“ DОО  BEOGRAD – VOŽDOVAC из Београда-Вождовац, ул. Максима Горког бр. 117 мат.бр. 20891840 ПИБ 107893297;АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СРЕМПУТ РУМА  из Руме, ул. Трг ослобођења бр. 12 мат.бр. 08040664 ПИБ 101339701;“РЕБУС ПЛУС“ из Београда, ул. Друге Српске армије бр.3, матични број 21258911, ПИБ 109875543.
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