
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: Општинска управа Кладово
	Text2: ул.Краља Александра бр.35,19320 Кладово
	Text3: www.kladovo.org.rs
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text5: Услуга консалтинга у вези са поступком усаглашења са захтевима Закона о јавној својини Општине Кладово, кроз анализу чињеничног стања пописа имовине (грађевински објекти, земљиште и инфраструктурне мреже) и имовинско-правног статуса имовине Општине Кладово и свих правних лица чији је оснивач Општина Кладово, анализу чињеничног стања финансијских евиденција имовине (грађевински објекти, земљиште и инфраструктурне мреже) Општине Кладово и свих правних лица чији је оснивач Општина Кладово, анализу чињеничног стања интерних аката Општине Кладово који се односе на управљање имовином у јавној својини у односу на тренутну законску регулативу и с тим у вези давање предлога за измене и допуне аката;Шифра из ОРН-а: 71241000 - студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа;
	Text6: 3.950.000,00 динара без ПДВ-а4.740.000,00 динара са ПДВ-ом
	Text7: Најнижа понуђена цена           
	Text10: 1
	Text11: 3.950.000,00 динара без ПДВ-а
	Text12: 3.950.000,00 динара без ПДВ-а
	Text13: 3.950.000,00 динара без ПДВ-а
	Text14: 3.950.000,00 динара без ПДВ-а
	Text15: Нема подизвођача.
	Text17: 09.06.2020.
	Text16: 08.06.2020.
	Text21: Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ учесника у заједничкој понуди „AISA Consulting“ ДОО, Београд.
	Text20: 
	Text18: „LEGE ARTIS AUDIT“ ДООПИБ 109517009Седиште: улица Уздинска бр.39, Београд
	Text19: 180 дана


