
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ Нови Сад  

Војводе Книћанина  бр.12б 

Број: 03-862/18 

Датум: 13.08.2018. године 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

У поступку јавне набавке радова на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара ЈН МВ 

10/2018 

 

донела је Одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 01-

861/18 дана  10.08.2018. године   са „Нео инжињеринг „ доо Ветерник, Арона Загорице 

51 матични број 20146818 пиб: 104341826, кога заступа  Борис Лукач , који је доставио 

заједничку понуду са :  

2.1. Intec d.o.o Novi Sad, Ђорђа Магарашевића 8  матични број 08220468 пиб: 

101630963 (у даљем тексту :извођач), кога заступа Данило Бјелица ;  

2.2. Neolink доо Ветерник,Арона Загорице 51 матични број 20571705 пиб: 106290410 

(у даљем тексту :извођач), кога заступа Борис Лукач 

 

Назив и ознака из општег речника: РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА 

АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА 

Радови на уградњи алармног противпожарног система, 45312100. 

  

Критеријум за доделу уговора:Најнижа понуђена цена  

Процењена вредност набавке : 827.058,33 динара  

Наручилац је у овом поступку примио  3 понудe. 

понуђена цена :  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 1.004.560,00 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а – 703.280,00динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда : 

Највиша понуђена цена без пдв-а – 821.877,05 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а – 821.877,05 динара 

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора бр 01-854/18 дана  03.08.2018. године 

Уговор са наведеним добављачем закључен је 10.08.2018.год. 

Уговор важи  30 радних дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао. 

 

 

 

 

         Комисија за јавне набавке 
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