
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: 1. Машински ископ земље са ручном обрадом ивица за гробнице на дубини 2,4м са превозом до удаљености од 500м м3 127,002. Зидање зидова гробнице пуном опеком д=25цм м3 23,703. Зидање зидова гробнице пуном опеком д=12цм м2 60,724. Дерсовање зидова гробнице м2 224,485. Kречење зидова гробнице м2 224,486. Бетонирање армирано бетонске плоче д=8цм армиране арматурном мрежом Q=181 м2 31,007. Поплочавање пода опеком у песку м2 39,608. Израда главне бетонске стазе од армираног бетона МВ20 ширине 1,50м и d=10цм. Армирање извести са арматурном мрежом Q131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d= 8цм. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d=18цм. м2 19,839. Израда помоћних бетонских стаза од армираног бетона МВ20 ширине 0,30м и d=10цм. Армирање извести са арматурном мрежом Q131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d=8цм. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d=18цм. м2 3,1010.Израда носача за сандуке од челичних цеви д=3мм, пречника 48мм, дужине Л=0.90м, ком 32,  Л=1.80м, ком 24. Заштиту извршити темељном и завршном бојом.   м’ 72,0011.Израда ослонаца за носаче сандука од челичних цеви д=3мм, пречника 60мм, дужине Л=12+4+4=20цм, 48 ком. О носачи се на крајевима засецају у половини пресека по 4 цм са обе стране, средина профила у ширини 12цм остаје у целом пресеку и узиђује се у преградни зид 12 цм. Заштиту извршити темељном и завршном бојом.    м' 9,6012.Израда ослонаца за носаче сандука од челичних цеви д=3мм, пречника 60мм, дужине Л=6+4=10цм, 16 ком. Поставаљају се у бочне носеће зидове, О носачи се на једном крају засецају у половини пресека по 4цм у дужину, а део од 6 цм остаје у целом пресеку и узиђује се у носећи зид. Заштиту извршити темељном и завршном бојом. м' 1,60Место извођења радова: градско гробље Баруновац у РумиОРН: 45000000 - грађевински радови                              
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