
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

        

н а р у ч и л а ц 

Пољопривредна школа са домом ученика  

Футог, Царице Милице бр 2 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

СПРОВЕДЕНОМ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 

НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ 

ДМВрп I/15 ОС-2019 
 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу,  

Футог, Царице Милице бр.2 

www.pоljosko.edu.rs 

Врста наручиоца: Установа образовања 

Врста предмета:  добра 

За добра и услуге  (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке):  

Предмет јавне набавке  је набавка добара спроведена у поступку јавне набавке мале 

вредности ради закључења оквирног споразума – материјал за мајсторе 

Назив и ознака из ОРН:             

31500000-1 расветна опрема и електричне светиљке 

44110000-4 грађевински материјали 

44300000-3 каблови, жице и сродни производи 

44411000-4 санитарни производи 

44810000-1 боје 

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: / 

Уговорена вредност : 

          1.272.408,00 динара  без ПДВ 

           Критеријум за доделу уговора:   

Критеријум за доделу оквирног споразума за предметну јавну набавку је: најнижа 

понуђена цена 

Број примљених понуда:   

укупно су  примљене две понуде. 

           Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена    1.997.789,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    1.272.408,00 динара без ПДВ 

          Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена    1.997.789,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    1.272.408,00 динара без ПДВ 

          Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

         Понуђач је понуду дао самостално.  



Датум доношења одлуке о додели оквирног споразума: 12.09.2019.године 

Датум закључења оквирног споразума: 26.09.2019. године 

Основни подаци о добављачу: 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: „Binex“ доо  Нови Сад,  

Седиште: Нови Сад, Тихомира Остојића  21 

Матични број: 08358290 

ПИБ: 100239084 

Законски заступник: Горан Петровић 

Уписан у регистар понуђача: да 
 

          Период важења уговора: Оквирни споразум се закључује на период од једне године, 

и почиње да тече од дана закључења оквирног споразума. 

Околности које представљају основ за измену оквирног споразума: /   

          Остале информације: / 

 


