
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 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: Радови 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, ознака и 

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

 Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,  

Партија 1: Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање 

улице Девет Југовића (насеље Канал) у Костолцу  

Партија 2: Рехабилитација тротоара у улици Дунавској (лева страна од 

Немањине до Партизанске) 

 

Редни број јавне набавке: ЈН ОП 35/2019,  

ОРН ОРН 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина  

Процењена вредност јавне набавке је 4.104.733,00 дин. без ПДВ-а 

Уговорена вредност јавне набавке је 4.037.051,00 дин. без ПДВа 

 

Партија 1: Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице 

Девет Југовића (насеље Канал) у Костолцу, процењена вредност ове партије је 

1.396.400,00 динара, без ПДВ-а  

Уговорена вредност партије 1.367.640,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   1.391.366,24дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   1.367.640,00дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   1.391.366,24дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 1.367.640,00дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        15.05.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    03.06.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: '' НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА , ПИБ 

103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 12 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 

 

 

 

http://www.pozarevac.rs/


Партија 2: Рехабилитација тротоара у улици Дунавској (лева страна од 

Немањине до Партизанске), процењена вредност ове партије је 2.708.333,00 

динара, без ПДВ-а  

Уговорена вредност партије 2.669.411,00 динара,  без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:  2  

Понуђена цена свих понуда:                          Највиша:   2.701.913,11дин., без пдв-а. 

                                                                          Најнижа:   2.669.411,00 дин., без пдв-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша:   2.701.913,11дин., без пдв-а 

                                                                            Најнижа: 2.669.411,00 дин., без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити  

Преко подизвођача:   

Заједничка понуда са:  /                                  

Датум доношења одлуке о додели уговора:        15.05.2019. године, 

Датум закључења уговора:                                    03.06.2019 . године, 

Основни подаци о добављачу: '' НЕИМАР ПУТ'' ДОО , из  САЛАКОВЦА , ПИБ 

103816039, Матични број 20026073 

Период важења уговора: 20 радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у 

посао. 

Околности које представљају основ за измену уговора:   / 

Остале информације:  / 

 


