
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: Јавно предузеће Спортски центар„Олимп – Звездара“
	Text2: Вјекослава Ковача 11 ,11160 БеоградПАК 144204, Србија
	Text3: www.scolimp.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Предмет јавне набавке: Услуге физичко техничког обезбееђења Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења
	Text6: 3.999.861,00 динара без ПДВ-а
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 4
	Text11: 3.999.861,00 
	Text12: 3.999.861,00 
	Text13: 3.999.861,00 
	Text14: 3.999.861,00 
	Text15: не
	Text17: 11.02.2019.
	Text16: 28.01.2019.
	Text21: 
	Text20: Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога,као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.Корисник услуге може да повећа обим предмета уговора из члана 1. под условом да има обезбеђена финансијска средства, за максимално до 5% укупне вредности овог Уговора у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора (непланираног повећања обима предмета набавке), за које се није могло знати приликом планирања набавке
	Text18: Јакуза доо из Београда, Партизанске авијације, као носилац посла и Eson Security доо из Београда, Обилићев венац 18-20, као члана групе понућача
	Text19: на одређено време односно до каначног извршења услуга а највише до уговорене вредности набавке


