
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: Општинa Уб
	Text2: Ул. Војводе Мишића бр. 20б, 14210 Уб
	Text3: www.opstinaub.org.rs
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text5: Предмет јавне набавке су радови на изградњи прикључка саобраћајнице у Мургашу „Ново насеље“ и то радови који се односе на саобраћајницу, кишну канализацију, фекалну канализацију, електроинсталације, телекомуникације и непредвиђене радове, све у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условимаа набавка није обликована по партијама. Ознака из општег речника набавке (ОРН): 45233120 - Радови на изградњи путева.
	Text6: 22.057.411,95 дин без ПДВ, односно 26.468.894,34 дин са ПДВ
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 3
	Text11: 25.806.120,90  дин без ПДВ
	Text12: 22.057.411,95 дин без ПДВ
	Text13: 25.806.120,90  дин без ПДВ
	Text14: 22.057.411,95 дин без ПДВ
	Text15: Извођач радова ће део радова који су предмет овог уговора извршити са чланом групе понуђача „АРБАГ“ д.о.о. Аранђеловац, Стеријина бр. 2, МБ: 20365161, ПИБ: 105379741 и то: израда асфалта БНС 22 СА (позиције 3.3, 3.4 и 3.5 техничке спецификације радова из конкурсне документације), у вредности од 43,43% укупне вредности уговора.
	Text17: 08.10.2019.
	Text16: 18.09.2019.
	Text21: -
	Text20: У складу са чл. 115. ЗЈН
	Text18: EG ING Group d.o.o. Novi Sad, Мише Димитријевића 24, МБ: 21000701, ПИБ: 108442886
	Text19: 90 дана


