
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: [Услуге]
	Text1: ЈКП НАИССУС Ниш
	Text2: Република Србија, Град Ниш – ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, 18000 Ниш, ул. Кнегиње Љубиce 1/1
	Text3: www.jkpnaissus.co.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Aуто лимарско – фарбарске услугеНазив и ознака из општег речника набавке: 50110000 – Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме.
	Text6: 229.500,00 динара
	Text7: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
	Text10: 1
	Text11: 229.500,00 динара
	Text12: 229.500,00 динара
	Text13: 229.500,00 динара
	Text14: 229.500,00 динара
	Text15: 
	Text17: 30.03.2020. године
	Text16: 30.03.2020. године
	Text21: Вредност оквирног споразума: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена ценаУговор 26790/8-2-6 од 04.02.2020. године закључен је на основу оквирног споразума број 26790/8-2-1 од 31.10.2019.године, који је закључен на период од годину дана.
	Text20: Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити сачињене у писаној форми.Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност уговорних страна.
	Text18: "Нишауто група" д.о.о. Нишул. Булевар Николе Тесле бб, НишМБ:07153236ПИБ:100615452
	Text19: до утрошка средстава, годину дана


