
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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	Dropdown3: [Радови]
	Text1: Град Ниш, Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу, ПИБ: 100665453, Мат. бр.: 07215312, Рачун: 840-1656660-40; 
	Text2: 18000 Ниш, Ул. Бранка Радичевића бр. 1, Градска општина Палилула.
	Text3: http://www.ni.rs/ ;http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ;http://www.gsm-nis.edu.rs/javne-nabavke.
	Dropdown1: [Просвета]
	Text5: Поступак јавне набавке мале вредности радова, Ј.Н. брoj 404-1Ш/31-2017 - Радови на постављању електричне инсталације.Назив и ознака из општег речника набавке: 45311000-0 Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови; 31625200-5 Алармни системи за дојаву пожара; 32412100-5 Телекомуникациона мрежа.
	Text6: 4.761.218,93 динара без урачунатог ПДВ-а;5.713.462,716 динара са урачунатим ПДВ-ом.
	Text7: Најнижа понуђена цена.
	Text10: 3
	Text11: 7.406.900,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text12: 4.761.218,93 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text13: 4.777.494,00 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text14: 4.761.218,93 динара без урачунатог ПДВ-а;
	Text15: /
	Text17: 28.08.2017. године, број 97/2017
	Text16: број 01-1965/17 од 18.08.2017. године.
	Text21: Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност. Уговор закључен дана 28.08.2017. године. Заводни број код Наручиоца је 01-2013/17 од 25.08.2017. године. Заводни број код Извођача радова је 97/2017 од 28.08.2017. године.
	Text20: /
	Text18: „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. Београд, са седиштем у Улици Милентија Поповића бр. 32а, 11000 Београд, матични број: 20194596, ПИБ: 104593699, самостално је поднео понуду број 7405/2017 од 09.08.2017. 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. 


