
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: [Добра]
	Text1: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СОПОТ
	Text2: КНЕЗА МИЛОША 45 А
	Text3: /
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: НАБАВКА УСЛУГЕ - пројекат хидрогеолошких истраживања , ископавање новог бунара БР:  1.2.2. - 7/2020ОРН: 730000000
	Text6: 4879300,00
	Text7: Наручилац ће одлуку о додели уговора, након што утврди да је понуда благовремена, да не садржи битне недостатке, да је одговарајућа као и да је у оквиру процењене вредности, донети применом критеријума „ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“,  кроз два елемента критеријума :Најнижа понуђена Цена 80 пондера и најкраћи рок почетка извођења радова 20 пондера                          ( максималн прихватљив рок је 7 дана )Понуда са најнижом понуђеном ценом ( без ПВД-а) добија максимални број пондера од 80 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле: најнижа понуђена цена*80/цена из понуде која се рангира.Понуда са најкраћим роком почетка извођења радова добија максимални број пондера од 20 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће формуле: Најкраћи рок извођења радова * максималан број пондера 20/рок почетка извођења радова из понуде која се рангираРокове уносити у обрасцу понуде у мерним јединицама, никако описно ( за неколико сати, кроз пар дана, одмах...)
	Text10: 1
	Text11: /
	Text12: 4879300,00
	Text13: /
	Text14: 4879300,00
	Text15: /
	Text17: 17.03.2020.
	Text16: 12.03.2020.
	Text21: 
	Text20: 
	Text18: ГЕО ГРАДИТЕЉ ДООМилана Распоповића 6БеоградПИБ 109879626МАТ 21259691
	Text19: 18 месеци


