
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: Предмет јавне набавке број Р-1.3.6/2018 је набавка радова на реконструкцији и доградњи централнекухиње, пекаре и доградњи трпезарије.Назив и ознака из општег речника набавке:45000000 - грађевински радови,45262000 - посебни грађевинско занатски радови изузев радова на крову,45232151 - радови на обнови водоводне мреже,45232410 - радови на канализационој мрежи,45233222 - рaдoви нa пoплoчaвaњу и aсвaлтирaњу пoвршинa,45231400 - радови на изградњи електроенергетских водова,45232310 - радови на изградњи телефонских водова,45350000 - машинске инсталације,45312310 - радови на уградњи громобрана,45343100 - увожење противпожарне заштите.Ознака из класификације делатности за наведене радове – сектор Ф грађевинарство .Област 43 –специјализовани грађевински радови; грана 43.1 – рушење и припрема градилишта, шифра 43.12 –припрема градилишта; грана 43.2, шифра 43.21 - постављање електричних инсталација, 43.22 -постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, 43.29 - осталиинсталациони радови у грађевинарству грана 43.3 – завршни грађевинско – занатски радови, шифра43.31 – малтерисање; 43.32 уградња столарије; 43.33 постављање подних и зидних облога; 43.34 –бојење и застакљивање, 43.39 - остали завршни радови; 
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