
 

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

124/12 и 14/15 и 68/15), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет Нпви Сад пбјављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА 
РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ  

ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД  
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 6/16 

 
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 – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде 
Технплпшкпг факултета Нпви Сад 
 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Завршни грађевински радпви – 45400000 
 
Прирпда и пбим радпва: радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпшкпг 
факултета Нпви Сад, према спецификацији у Kпнкурснпј дпкументацији 
 
Местп извршеоа радпва:Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад. 
 
Угпвпрена вреднпст: 2.333.333,33 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: какп се ради п радпвима чији пбим није мпгуће прецизнп 
утврдити на гпдишоем нивпу, Наручилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра кап и врсте 
радпва кпји би мпгли бити изведени, а вреднпст из ппнуде представља пснпв за примену 
критеријума „најнижа ппнуђена цена“ и служи за вреднпваое ппнуда пп тпм пснпву 
 
Брпј примљених ппнуда: укупнп је примљенп 6 (шест) пoнуда. 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
 
Највиша ппнуђена цена је  148.995,15 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је  118.289,00 динара без ПДВ-а 

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


 
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
 
Највиша ппнуђена цена је  148.995,15 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је  120.585,00 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: 18.02.2016. гпдине 
 
Датум закључеоа угпвпра: 02.03.2016. гпдине 
 
Оснпвни ппдаци п дпбављачу: 
 
   Назив: ГРO СTATИК ДOO НOВИ СAД 

Седиште/адреса: Нoви Сaд, Булевар десппта Стефана брпј 13 
Матични брпј: 20240032  
ПИБ: 104829500   
Закпнски заступник: Mиoдрaг Буквић 

 
Перипд важеоа угпвпра: угпвпр је закључeн на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације 
угпвпрене вреднпсти из угпвпра у зависнпсти шта пре наступи 
 
Окплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
 
Остале инфпрмације: / 


