
 
ОШ’’ЈОВАН ДУЧИЋ’’ 

Прерадовићева 6, Петроварадин 

Број:01-3195 

Дана 27.07.2017. 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/15 и 68/15)  

 
ОШ’’ЈОВАН ДУЧИЋ’’ 

Прерадовићева 6, Петроварадин 

 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

  ЈНОП 7/2017 - Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (Обнова фасаде на старом делу школе,замена дела 

прозора,поправка кровне конструкције и кровног покривача,постављање тартана на рукометном и кошаркашком игралишту,партерно уређење 

дворишта са поставком мобилијара и радови на подној конструкцији и покривачу 

Наручилац: 
ОШ’’ЈОВАН ДУЧИЋ’’ 
Прерадовићева 6, Петроварадин 
ПИБ: 100802892 
МАТ.БРОЈ: 08066752 
Телефон: 021/6443-201 
Интернет страница:www: osjducic.edu.rs 
Е-маил: jducic@eunet.rs 
Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста предмета  јавне набавке: 

Радова 

Предмет јавне набавке:Закључење уговора за Инвестиционо одржавање на побољшању услова 

коришћења објекта (Обнова фасаде на старом делу школе,замена дела прозора,поправка кровне 

конструкције и кровног покривача,постављање тартана на рукометном и кошаркашком игралишту,партерно 

уређење дворишта са поставком мобилијара и радови на подној конструкцији и покривачу 

шифра-45000000 – Грађевински радови 

Уговорена вредност: 32.259.520,00 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљеа је једна понуда 

Највиша и најнжа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 32.259.520,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а – 32.259.520,00 динара 

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –  32.259.520,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв -а –  32.259.520,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду као заједничку са 

Пејком д.о.о, Бранка Крсмановића 6, 11050 Београд 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2017 

Датум закључења уговора: 27.07.2017 

Подаци о добављачу: '' БОБ'' ДОО,Корнелија Станковић 15, 21000 Нови Сад, матични број-08497923   

Период важења уговора: Од дана закључења па до извршења свих уговорених радова 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 

Комисија за јавне набавке-ЈНОП 7/2017 

 

 

 

 


