
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: ЈП "Србијашуме" 
	Text2: Булевар Михајла Пупина 113
	Text3: www.srbijasume.rs
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: опис предмета набавке: услугe на пословима гајења шума за ШГ „Пирот“ Пирот за 2020. годину обликована у 15 (петнаест) партија, ЈН број 33/2020.  Партија 15. - Вештачко обнављање–пошумљавање услед сушења шума у ШУ Пирот ГЈ Гребен 12г и 17г; пошумљавање пожаришта ГЈ Видлич 23д,е; вештачко обнављање – директна конверзија мелиорација у ГЈ Влашка планина 70е; Вештачко обнављање–пошумљавање услед сушења шума у ШУ Бабушница ГЈ Рњос 33ц; Вештачко обнављање – поновно пошумљавање ГЈ Рњос 2ц и вештачко обнављање – директна конверзија мелиорација у ГЈ Тегошница 7ц.  назив из општег речника набавке: шумарске услуге -77200000.
	Text6: 569.604,00 РСД без ПДВ-а
	Text7: Најнижа понуђена цена
	Text10: 1
	Text11: 
	Text12: 569.604,00 РСД без ПДВ-а
	Text13: 
	Text14: 569.604,00 РСД без ПДВ-а
	Text15: Понуђач ће извршити уговор самостално.

	Text17: 28.04.2020.године
	Text16: 09.04.2020.године
	Text21: НЕМА.
	Text20: Сагласност двеју страна.
	Text18: Марјан Пејчић ПР, радња за трговину, транспорт и експлоатацију шума „Оријент“ Пирот, Шађине воденице бр.147, Пирот, МБ: 56229035; ПИБ: 103138207, број понуде 33/2020-4/3 од 24.03.2020. године у 09:05 часова.
	Text19: до 31.12.2020.године


