
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: * назив из ОРН: радови на путевима   * ознака из ОРН: 45233142. Опис - назив набавке:   Поправка-крпљење ударних рупа и прекопа асфалтног коловоза са претходном припремом, машинско пресвлачење постојећих и оштећених асфалтних делова улица и путева асфалтном масом од АБ-11 у слоју д=5 ст у уваљаном стању, набавка, транспорт и уградња оребрене ПВЦ-цеви, испод пута пречника Ǿ-300 mm, вађење постојећих оштећених ули- чних ивичњака са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km. набавка, транспорт и уградња бетонских уличних ивичњака у бетонском јастуку МБ-20, све комплетно са крпљењем оштећеног асфалта око истих са АБ-11. Вађење постојећих ригола димензија 40 х40 cm са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km. Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола димензија 40x40 cm, у бетонском јастуку МБ-20, све комплетно са крпљењем оштећеног асфалта око ригола АБ-11. Вађење постојећих уличних решетки и припрема терена за уградњу нових, набавка,транспорт и уградња ливеногвоздених и лиметалних уличних решетки комплетно са армираним бетонским коритом и прикључењем одвода, као и крпљењем асфалта око решетке асфалтном масом одАБ-11, набавка, транспорт и уградња тампон слоја, ископ земље III-IV категорије са утоваром и одводом на депонију.
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	Text20: У току извођења радова  може доћи до промена количина уграђеног материјала и случају непредвиђених околности, уз сагласности са надзорним органом Наручиоца могу се одобрити додатне количине материјала као и радова у износу до највише од 10% од вредности уговора.
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