
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац 

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs 

Врста наручиоца:Градска управа 

Врста предмета: Услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке, ознака и класификација делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: 

  Предмет јавне набавке је набавка услуга ради закључења оквирног споразума - 

Екстерни стручни надзор ЈН ОП - ОС  14/2020 (1.2.22. у Плану јавних набавки), 

ОРН-71247000-Надзор грађевинских радова 

 

 

Процењена вредност оквирног спразума је: 16.666.666,00 динара без ПДВ-а.  

 

Услуга – Надзор –Радови на реконструкцији водоводне мреже поред кафане 

''Чикош'' у Пожаревцу   

Процењена вредност услуге: 36.813,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 36.800,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   36.800,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   36.800,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   36.800,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   36.800,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                29.09.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 

 

Услуга – Надзор –Радови на реконструкцији фекалне канализације поред 

кафане ''Чикош'' у Пожаревцу   

Процењена вредност услуге: 74.711,80 динара без ПДВ-а 

http://www.pozarevac.rs/


Уговорена вредност: 74.700,00 динара без пдв-а,  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  1  

Понуђена цена свих понуда:                           Највиша:   74.700,00 дин., без пдв-а. 

                                                                            Најнижа:   74.700,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:   Највиша:   74.700,00 дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа:   74.700,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:                                                    / 

Заједничка понуда са: Александар Манић ПР ''АЛЕК-ЕЛЕКТРО'', и 

''Експертуниверзал'' ДОО Београд 
Датум доношења одлуке оквирног споразума:        08.07.2020. године, 

Датум закључења појединачног уговора:                29.09.2020 . године, 

Основни подаци о добављачу:   ВГП ''НИСКОГРАДЊА'' АД, ПИБ:100359313 

Матични број: 07198523 

Период важења уговора:  До завршетка извођења радова 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  Бр. Одлуке оквирног споразума 404-187/20-015/12 

 


