
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: Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН) - 45432113  - постављање паркета  Демонтажа паркета у великој сали Установе спортски центар „БОР“, комплет са скидањем ламела дрвених перфорираних подпатосница, дрвених греда и гумених трака.Укупно 1100м2Набавка, транспорт и уградња дрвеног спортског пода на еластичној   потконструкцији . Паркет мора бити израђен од пуног чистог дрвета (храст/ буква /јавор /јасен) минималне дебљине 22мм, фабрички лакиран са горње стране даске и заштићен од УВ зрака и лакиран са доње стране даске. Дмензије подне даске морају бити минимално 22х100х3000мм. Поставља се на бетонску подлогу која није идеално равна ( у девинелацији +/- 2цм на дужини од 2м) која се прекрива најлоном као парна брана и на коју се постављају штафне са специјалном амортизујућом гумом а све према упуству произвођача. Спортски под мора да поседује систем за нивелацију. Висина паркета мора бити од 80мм до135мм.Паркет се  укуцава на штафне машинским путем.У цену урачунати испоруку и инсталацију  2 оригинална  поклопца за одбојку. Укупно 1100м2Набавка материјала,израда и монтажа дводелне лајсне са изведеним отворима за  вентилацију пода.Обележавање терена за дворанске спортове(кошарка,одбојка,рукомет)линијама  ширине 5 цм у складу са пропозицијама наведених спортова.
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