
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]
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	Text5: Поступак јавне набавке мале вредности радова, брoj 404-1Ш/2-2016 – Извођење радова на уградњи спољашње столарије на објекту Машинске школе у Нишу;Назив и ознака из општег речника набавке: 45420000-7 Радови на уградњи столарије.
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	Text18: Понуђач: „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења број 30/а, 21000 Нови Сад, матични број: 08311137, ПИБ: 100447637, самостално је поднео понуду број 218/16 од 08.06.2016. године.
	Text19: Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима. 


