
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 УГОВОРУ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА 

ДОМУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ –РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

РМВрп III/1-2019 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу,  

Футог, Царице Милице бр.2 

www.poljosko.edu.rs 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета:  добра 

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:   

Предмет јавне набавке  је набавка мале вредности радова – РЕКОНСРУКЦИЈА КРОВА НА 

ДОМУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

Назив и ознака из ОРН:             

45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови 

          Уговорена вредност : 

          3.624.896,00без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора:   

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је: најнижа понуђена 

цена 

Број примљених понуда:   

Укупно је примљена једна понуда. 

           Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена    3.624.896,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    3.624.896,00 динара без ПДВ 

          Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена   3.624.896,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена   3.624.896,00 динара без ПДВ 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач је понуду дао самостално.  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.07.2019.године 

Датум закључења уговора: 09.07.2019. године 

http://www.poljosko.edu.rs/
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45200000-9//45260000-7')


Основни подаци о добављачу: 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: „Сунце 021“ доо,  

Седиште: Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, хала 14 

Матични број: 21217786 

ПИБ: 109653303 

Законски заступник: Војин Милинковић 

Уписан у регистар понуђача: да 
 

          Период важења уговора:  Уговор се закључује на одређено време, и то до 

обостраног извршења уговорених обавеза, а максимум до годину дана од дана закључења 

уговора  

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

          Остале информације: / 

 


