
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: [Услуге]
	Text1: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''  
	Text2: Милутина Миланковића 9, Нови Београд 
	Text3: www.skijalistasrbije.rs
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: Предмет јавне набавке бр. 26/19 су услуге – Услугe геодетског снимања у Београду и ски центру Копаоник, по партијама.Ознака из ОРН: 71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге. Партија 2 – Ски центар Копаоник - снимање објеката система вештачког оснежавања за потребе озакоњења
	Text6: 590.000,00 динара
	Text7: Најнижа понуђена цена.
	Text10: 4
	Text11: 3.480.000,00 динара 
	Text12: 590.000,00 динара
	Text13: 590.000,00 динара
	Text14: 590.000,00 динара
	Text15: 
	Text17: 22.07.2019.
	Text16: 03.06.2019.
	Text21: 
	Text20: Извршилац и Наручилац изузетно могу изменити уговор, у делу који се односи на рок извршења, уколико сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле објективне околности, у погледу временских услова за обављање геодетских радова и услуга, објективне околности у поступању надлежних органа и институција, на које уговорне стране објективно нису могле да утичу, а које битно утичу на извршење уговора, о чему ће сачинити Анекс уговора.
	Text18: Заједничка понуда групе понуђача коју чине: Геодетска радња Пирамида, Звездан Милосављевић ПР Брус, Лоле Рибара 9 из Бруса и ''Френдс'' д.о.о. Бачка 25, Земун.
	Text19: До испуњења уговорених обавеза


