
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ СТУДЕНТСКИ ДОМ  »ЕВРОПА«-EURÓPA KOLLÉGIUM“ 

ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 11, 21000  НОВИ САД 

Број: 1655/B/16/VIII 

Датум: 18.10.2016. 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/15 I 68/15)  

 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ СТУДЕНТСКИ ДОМ  »ЕВРОПА«-EURÓPA KOLLÉGIUM“ 

ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 11, 21000  НОВИ САД  

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

    РАДОВА  НА ПОМОЋНОМ  ОБЈЕКТУ И БИЦИКЛАНИ, РЕДНИ БРОЈ ЈНОП 8/2016 

 

Наручилац: 
Студентски центар  „Студентски дом »Европа«- Еurópa Кollégium” 

Ћирила и Методија 11, 21000 Нови Сад 

ПИБ: 109114039 

МАТ.БРОЈ: 08955077 

  е – mail: office@eukol.rs 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста поступка :  

Отворени поступак 

Врста предмета  јавне набавке: 

 Радови 

Предмет јавне набавке: радови  на помоћном  објекту и бициклани,  

Назив и ознака из општег речника: шифра:  45000000 – Грађевински радови  

Процењена вредност јавне набавке : 2.168.883,00  динара без пдв 

Уговорена вредност: 1.997.350,00 динара без пдв  

  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљено је једна  понуда 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Најнижа понуђена цена без пдв-а– 1.997.350,00 динара без пдв .  

Највиша понуђена цена без пдв-а– 1.997.350,00 динара без пдв . 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :  

Најнижа понуђена цена без пдв-а код прихватљивих понуда – 1.997.350,00 динара без пдв .  

Највиша понуђена цена без пдв-а код прихватљивих понуда – 1.997.350,00 динара без пдв .  

 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача://////// 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.10.2016. 

Датум и број  закљученог уговора: Уговор са изабраним понуђачем закључен је дана 17.10.2016. са 

„Energy pro „ доо , Ружин гај 15 Нови Сад , матични број : 20516984 пиб: 106053067 који је доставио 

заједничку понуду са :„Petro – mont“доо Нови Сад, Лазе Лазаревића број 12  матични број 08672938 пиб: 

100716607 . 

Период важења уговора: 30 дана од дана увођења понуђача у посао. 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 

 

mailto:office@eukol.rs

