
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: Резервни делови и материјал  –  ОРН: 34913000 – разни резервни делови

 Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:

Партија 01. Хамбуршки лукови
Партија 02. Челични лимови и цеви
Партија 03. Арматура
Партија 04. Брусни материјал
Партија 05. Браварски и електричарски алат и прибор
Партија 06. Вијчана роба
Партија 07. Електроде и прибор за заваривање
Партија 08. Заптивни елементи за пумпе
Партија 09. Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи
Партија 10. Клингерит и плетенице
Партија 11. Гумене плоче у ролни
Партија 12. Пионирски алат и потрошни материјал
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Партија 20. Електрични грејачи
Партија 21. Прекидачи и кондензаторске батерије
Партија 22. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе
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