
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: Услуге израде техничке документације за за реконструкцију и доградњу основне школе“Карађорђе“ у Рачи
	Text2: Карађoрђева 48
	Text3: www.raca.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5:  Услуге израде техничке документације за за реконструкцију и доградњу основне школе“Карађорђе“ у Рачи71220000 - Услуге пројектовања у архитектури
	Text6: 4.800.000,00 
	Text7: Најнижа  понуђена цена
	Text10: 2
	Text11: 6.457.400,00 
	Text12: 4.800.000,00 
	Text13: 6.457.400,00 
	Text14: 4.800.000,00 
	Text15: -
	Text17: 06.03.2019
	Text16: 22.02.2019
	Text21: 
	Text20: Члан 18.           Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Добављача, из разлога на које Добављач није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . Образложени захтев за измену уговора, Добављач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог Уговора.  
	Text18: ФОРМА-АНТИКА д.о.о Ниш,   Ул.Синђелићев трг  бр. 1/7,  ПИБ 100663118  матични број0694398  члан групе  TECHNOSEKTOR D.O.O Ул. Александра првог  Карађорђевића  бр. 34, ПИБ 106515039, матични број 20619872 ;
	Text19: 120 дана


