
 

На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

брпј 124/12 и 14/15), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет Нпви Сад пбјављује 

ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА 

САНАЦИЈА ДЕЛА РАВНИХ КРПВПВА ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 
ШИФРА ППРА-10/15 

 
 

Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад 
 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs  
 
Врста наручипца: прпсвета. 
 
Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак. 
 
Врста предмета: набавка радпва – Санација дела равних крпвпва Технплпшкпг факултета 
Нпви Сад. 
 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 45260000 – Радпви на крпву и други ппсебни 
грађевински занатски радпви. 
 
За радпве: прирпда и пбим радпва – радпви на крпву, према спецификацији у Kпнкурснпј 
дпкументацији. 
Местп извршеоа радпва – Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад. 
 
Угпвпрена вреднпст: 1.468.759,50 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: критеријум за дпделу угпвпра за јавну набавку радпва - 
Санација дела равних крпвпва Технплпшкпг факултета Нпви Сад, шифра ППРА-10/15, је 
екпнпмски најппвпљнија ппнуда. Елементи критеријума: цена и рпк извпђеоа радпва. 
 
Брпј примљених ппнуда: Укупнп је примљенп 5 (пет) пoнуда. 
 
 

http://www.tf.uns.ac.rs/


Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
 
Највиша ппнуђена цена је  1.490.290,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је  1.294.506,00 динара без ПДВ-а 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
 
Највиша ппнуђена цена је  1.490.290,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је  1.329.710,00 динара без ПДВ-а 
 
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 
 
Изабрани ппнуђач је сампсталнп ппднеп ппнуду. 
 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 10.07.2015. гпдине 
 
Датум закључеоа угпвпра: 24.07.2015. гпдине 
 
Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 
 
   Назив:   ГРO СTATИК ДOO НOВИ СAД 

Седиште/адреса:  Булевар Десппта Стефана 13 
Матични брпј:   20240032 
ПИБ:    104829500 
Закпнски заступник:  Мипдраг Буквић 

 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр је закључен дп међуспбнпг извршеоа свих пбавеза 
угпвпрних страна.  
 
Окплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
 
Остале инфпрмације: / 
 


