
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 
 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

Датум: 22.08.2016. год. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 68/16 Партија 2 

 

Врста предмета набавке: услуге 

Опис  и број предмета набавке: Текуће одржавање службених просторија (ознакa из општег 
речника набавки: 45262700 - aдаптација зграда) -  ЈНМВ 68/16  
 обликованa у пет партија: 

 Партија 1 – Испорука и монтажа алуминијумских преграда и врата  

 Партија 2 – Израда вентилационих канала 

 Партија 3 – Испорука и монтажа ватроотпорних врата 

 Партија 4 – Испорука и монтажа полица за архиву 

 Партија 5 – Услуге кречења и глетовања  

  
Процењена вредност јавне набавке је 1.200.000,00 динара (без ПДВ-а). 
Партија 1 –    700.000.000,00 динара (без ПДВ-а) 
Партија 2 –     315.000,00  динара (без ПДВ-а) 
Партија 3 -      63.000,00  динара (без ПДВ-а) 
Партија 4 -      52.000,00  динара (без ПДВ-а) 
Партија 5 -      70.000,00  динара (без ПДВ-а). 
 
Уговорена вредност јавне набавке до процењене вредности: 305.000 динара без ПДВ-а, а саПДВ-
ом је 366.000 динара.  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 1 (једна) 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  305.000 динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  305.000 динара  без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.08.2016. године. 

Датум закључења и број уговора: 16.08.2016. године; 6/153 

Основни подаци о добављачу: „DA MADE  - MONT'' д.о.о. 26000 ПАНЧЕВО, улица  7. јула број 31, 

ПИБ: 109441866, матични број: 21183113, број рачуна: 145-24639-69, назив банке: Marfi banka, 

телефон: 062-888-28-57, телефакс: -, E-mail: damademont@gmail.com, кога заступа  Наташа  

Ковачевић 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора, осим на основу обостране 
писмене сагласности за индекс потрошачких цена  

Период важења уговора: 31.12.2016. године. 

Лице за контакт: Драгица Радуловић; 064/850 70 12;  
dragica.raduloviс@grejanje-pancevo.co.rs 

                                 

 
 
                

                                           


