Основна и средња школа „9.Мај“
Зрењанин, Народне омладине 16
број: 914
дана: 21.05.2019
e-mail: maj9.nabavka@beotel.rs

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15)
НАРУЧИЛАЦ
Основна и средња школа “9.Мај”
23000 Зрењанин, Народне омладине 16
објављује
OБAВEШTEЊE О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ И ДЕЛА КРОВА
СА УЛИЧНЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ
1.Наручилац -Основна и средња школа “9.Мај”, Народне омладине 16, Зрењанин
Интернет страница Наручиоца: www. 9majzr.edu.rs
Матични број: 08069123
ПИБ:100903596
2.Врста наручиоца – образовна установа
3.
3. Врста предмета набавке – Предмет јавне набавке је набавкa радова на санацији фасаде и
дела крова са уличне стране школе и радионице
Назив и ознака из општег речника јавне набавке je:
ОРН 45443000 – Фасадни радови
4.Уговорена вредност јавне набавке Процењена вредност јавне набавке је 1.416.667 динара
без ПДВ. Укупна понуђена цена за предметну јавну набавку износи 1.396.000,00 динара без
ПДВ, односно 1.675.200,00 динара са ПДВ.
5.Критеријум за доделу уговора Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку донета је
применом критеријума «најнижа понуђена цена».
6.Број примљених понуда: Наручилац је у поступку примио 2 понудe.
7.Највиша и најнижа понуђена цена
Највиша понуђена цена износи 1.400.450,00 динара без ПДВ.
Најнижа понуђена цена износи 1.396.000,00 динара без ПДВ.
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8.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи 1.400.450,00 динара без ПДВ
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи 1.396.000,00 динара без ПДВ.
9 Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача Понуђач не наступа са
подизвођачем
10. Датум доношења Одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора донета је дана
03.05.2019.године.
11. Датум закључења уговора: Уговор је закључен дана 20.05.2019.године
12. Основни подаци о добављачу:
НЕИМАР-ГРАД” доо, Кнеза Михајла 15, 11 130 Калуђерица, Београд,

Матични број: 06750893, ПИБ: 101387713,
13.Период важења уговора – Уговор се закључује на одређено време. Рок извођења радова је 45
календарских дана од дана увођења у посао
14.Околности које представљају основ за измену уговора у складу са чл. 115. Закона о јавним
набавкама и у складу са правилима Посебних узанси о грађењу.

Наручилац
Основна и средња школа “9.Мај” Зрењанин

__________________________
Снежана Вукић, директорка

