
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

	Untitled

	Dropdown3: [Добра]
	Text1: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
	Text2: 11180 БЕОГРАД 59
	Text3: www.beg.aero
	Dropdown1: [Остало]
	Text5: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛПартија  3 –  Расвета – извори светлостиНазив и ознака из општег речника набавке:31720000 Електромеханичка опрема,  31681400 Електричне компоненте, 31158100 - Пуњачи батерија, 31214100 - Склопке,  31221200 - Релеји опште намене, 31321210 - Нисконапонски каблови, 31321700 - Сигнални каблови, 31411000 - Алкалне батерије, 31434000 - Литијумски акумулатори, 31440000 - Батерије, 31519100 - Сијалице са влакном, 31519200 - Неонске сијалице, 31521320 - Батеријске лампе, 31521330 - Преносне електричне светиљке које могу поново да се пуне, 31524120 - Плафонска светла, 31527200 - Спољна расвета, 31532400 - Сијалична грла, 31532500 - Стартери за сијалице, 31532510 - Стартери за флуоресцентне сијалице, 31532910 - Флуоресцентне цеви, 31532920 - Флуоресцентне сијалице у облику кугле и цеви;
	Text6: 457.319,00 динара, без ПДВ.
	Text7: Најнижа понуђена цена.
	Text10: 6
	Text11: 592.289,40 динара, без ПДВ.
	Text12: 457.319,00 динара, без ПДВ.
	Text13: 545.221,11 динара, без ПДВ.
	Text14: 457.319,00 динара, без ПДВ.
	Text15: /
	Text17: 03.04.2015.
	Text16: 18.02.2015.
	Text21: /
	Text20: /
	Text18: ‘‘NIMAX“ д.о.о., Београд, Аутопут Београд-Нови Сад 83-Земун, ПИБ: 100007171, Матични број: 17162616;
	Text19: До искоришћења уговорених средстава, а најкасније до 31.12.2015. године.


