
Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог 

Раде Кончара 2, 21410 Футог 

Број:  275 

Датум:   13.04.2020. 

 

 

Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог 

Раде Кончара 2, 21410 Футог 

 

 

о б ј а в љ у ј е 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА - ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ТАРТАН ПОДЛОГОМ ТЕРЕНА ЗА 

РУКОМЕТ, КОШАРКУ И СТАЗЕ ЗА СКОК У ДАЉ  , РЕДНИ БРОЈ ЈНОП 3/2020 

 
Наручилац: 

ОШ “Мирослав Антић“ Футог 

Раде Кончара 2, Футог 

Пиб: 101703152 

Мат.број: 08168539 

Инт. стр: www.osmiroslavantic.edu.rs 

Емаил: direktorantic@gmail.com 

 

Врста наручиоца: 

класичан 

 

Врста поступка јавне набавке: 

Јавна набавка радова у отвореном поступку. 

 

Врста предмета јавне набавке : 

Набавка радова. 

 

Предмет јавне набавке: Набавка радова у отвореном поступку радова – Пресвлачење 

тартан подлогом терена за рукомет, кошарку и стазе за скок у даљ   

 

Назив и ознака из општег речника набавки :  

       шифра 45212221-  Грађевински радови у вези са конструкцијама за спортске терене 

 

Процењена вредност јавне набавке  износи 6.657.500,00  динара без пдв.  

 

Уговорена вредност: 6.649.062,20 динара без пдв. 

Критеријум за доделу уговора : Најнижа понуђена цена 

Датум и број  закљученог уговора : Уговор са изабраним понуђачем закључен је дана 

13.04.2020.године  

Подаци о извођачу радова   :  

„Пејком“ доо Београд  , са адресом Бранка Крсмановића 6 из Београда, матични 

број : 17249738 пиб: 100004010 

Број примљених понуда: Примљено је једна  понуда 



 

Највиша понуђена цена износи: 6.649.062,20 динара без пореза на додату вредност 

Најнижа понуђена цена износи:  6.649.062,20  динара без пореза на додату вредност 

 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 6.649.062,20       динара 

без пореза на додату вредност. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 6.649.062,20       динара 

без пореза на додату вредност. 

 

Уговор са наведеним добављачем закључен  је 13.04.2020.год. 

Уговор важи : 45 календарских  данима од дана увођења у посао  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: /////// 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.04.2020.. 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 

 

 


