
Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог 

Раде Кончара 2, 21410 Футог 

Број:  276 

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 - ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА(ОБЛАГАЊЕ ДЕЛА 

ФАСАДЕ КАМЕНОМ ВУНОМ), РЕДНИ БРОЈ ЈНОП – 4 /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 – Енергетска 

санација објекта(облагање дела фасаде каменом вуном),  

Назив и ознака из општег речника набавки :  

       шифра 45443000-фасадерски радови 

Процењена вредност јавне набавке  износи 10.190.090,00динара без пдв.  

Уговорена вредност: 10.122.310,00 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   :  

„ SIMBO GRADNJA“ доо  Нови Сад , улица Далматинска 16б матични број : 21460273 

пиб: 111312015  који заједнички наступа са „ENERGY-PRO’’ DOO NOVI SAD,са 

адресом  Ружин гај 15 21000 Нови Сад  матични број 20516984 пиб: 106053067 

Број примљених понуда: Примљено је једна  понуда 

 

Највиша понуђена цена износи: 10.122.310,00 динара без пореза на додату вредност 

Најнижа понуђена цена износи:  10.122.310,00 динара без пореза на додату вредност 

 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 10.122.310,00        динара 

без пореза на додату вредност. 



Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 10.122.310,00        динара 

без пореза на додату вредност. 

 

Уговор са наведеним добављачем закључен  је 13.04.2020.год. 

Уговор важи : 60 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 

 

 


