
 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

О јавној набавци ЈНМВ 1.2.7/2017 – Материјали за текуће одржавање објеката,  

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца: ПУ „Ната Вељковић“, ул.Босанска 21, 
Крушевац, www.nataveljkovic.edu.rs 

2. Врста наручиоца: предшколска установа 

3. Предмет набавке: јавна набавка мале вредности, добра, ознака из ОРН: 
 

-     44410000- Производи за купатила и кухиње 
- 44300000- Каблови, жице и сродни производи 
- 44500000- Алати, браве, кључеви, шарке... 
- 44800000- Боје, лакови, смоле 
- 44900000-Грађевински камен, кречњак, гипс... 

 
 

Партија бр.1: Зидарски материјал 

 
 4.  Уговорена вредност: 165.464,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 1 

7. Највиша понуђена цена: 165.464,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 165.464,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „TEHNOKOMERC“ ДОО Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 



 
 

Партија бр.2: Плочасти материјали 

 
 4.  Уговорена вредност: 52.170,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 2 

7. Највиша понуђена цена: 52.500,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 52.170,00 дин без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „TEHNOKOMERC“ ДОО Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

Партија бр.3: Лепкови и остали материјали 

 
 4.  Уговорена вредност: 6.900,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 5 

7. Највиша понуђена цена: 10.925,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 6.900,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год  

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год  

13. Основни подаци о добављачу: „COOL ELECTRO“ Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 



 
 

Партија бр.4: Шрафовска роба 

 
 4.  Уговорена вредност: 77.100,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 3 

7. Највиша понуђена цена: 112.651,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 77.100,00 дин без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „АМД УНИОН“ ДОО Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

Партија бр.5: Боје и лакови 

 
 4.  Уговорена вредност: 119.460,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 4 

7. Највиша понуђена цена: 179.266,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 119.460,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „COOL ELECTRO“ , Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 



 
 

Партија бр.6: Прибор за кречење 

 
 4.  Уговорена вредност: 8.100,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 5 

7. Највиша понуђена цена: 14.225,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 8.100,00 дин без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „COOL ELECTRO“ ДОО Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

Партија бр.7: Водоинсталатерски материјал 

 
 4.  Уговорена вредност: 345.780,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 3 

7. Највиша понуђена цена: 361.585,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 345.780,00 дин без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „SABWAY“ ДОО Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 



 
 
 

Партија бр.8: Електричарски материјал 

 
 4.  Уговорена вредност: 254.318,00 дин без ПДВ-а 
5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 3 

7. Највиша понуђена цена: 264.718,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 254.318,00 дин без ПДВ-а 

 9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2017.год. 

12. Датум закључења уговора: 08.06.2017.год 

13. Основни подаци о добављачу: „ЕЛГОР“ ДОО Крушевац 

14. Период важења уговора: до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


