
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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	Text1: Библиотека града Београда
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	Dropdown1: [Култура]
	Text5: Радови на текућем одржавању објекта на Новом Београду. Предвиђени су следећи радови:- местимично обијање девастираног малтера са поновним малтерисањем,- замена дотрајалог пода скидањем комплетног старог паркета са подлогом и израда новог пода од PVC подних облога са израдом нове подлоге од цементне кошуљице,- израда новог спуштеног плафона од пресованих минералних плоча типа “Armstrong”;- демонтажа старе расвете и монтажа нових светиљки у спуштеном плафону са комплетним новим разводом електроинсталација,- молерско фарбарски радови који обухватају: глетовање и бојење зидова, фарбање столарије и металних површина: радијатора, цевне мреже и заштитних решетки,- да би се извели ови радови предвиђено је паковање и изношење комплетног библиотечког књижног фонда као и намештаја и поновно враћање.Место извођења радова: Библиотека града Београда, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а.Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.Број јавне набавке 1.3.1/2017.
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	Text20: Измена уговореног рока:- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, - у случају елементарних непогода и дејства више силе,- по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора. 
	Text18: “МОБИЛГРАДЊА” д.о.о., Устаничка 189/III, Београд, ПИБ: 102882862, Матични број: 17483781
	Text19: До извршења уговорних обавеза.


