
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: [Радови]
	Text1: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ '''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ''
	Text2: МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 9
	Text3: www.skijalistasrbije.rs 
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: Изградња недостајуће инфраструктуре за гондолу Брзеће -Мали Караман по систему „кључ у руке“,  бр. набавке ЈН 11/20 Ознака из ОРН:  45000000 - грађевински радови.                                                                                                                       
	Text6: 116.230.000,00 динара без пдв-а
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 116.230.000,00 динара без пдв-а
	Text12: 116.230.000,00 динара без пдв-а
	Text13: 116.230.000,00 динара без пдв-а
	Text14: 116.230.000,00 динара без пдв-а
	Text15: /
	Text17: 15.04.2020. године 
	Text16: 14.04.2020. године
	Text21: /
	Text20: ПРОДУЖЕЊЕ РОКА Рокови из члана 5. Овог уговора се могу продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача,  у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, и то: 1) због природних догађаја који имају карактер више силе, односно природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес) чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова; 2) због ванредних догађаја у вези са одбраном земље;3) због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова, или због мера предвиђених актима надлежних органа, односно због аката, мера и радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Извођач радова.Рачунање рокова је ближе одређено чланом 5. овог уговора.Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса овог уговора.У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
	Text18: Заједничка понуда – група понуђача:1. ''Елкомс'' д.о.о. БеоградЈужни булевар 144/303 а Београд2. ''Брзмин'' д.о.о. БрзећеБрзеће бб Брус3.''Естуар'' д.о.о. Београд Устаничка 194, Београд4. ''Axess AG“ SalzurgSonystrasse 18, 5081 Anif/SalzburgAustria
	Text19: До испуњења уговорених обавеза


