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                                                                ЈНМВ 2/19 

                                          Замена постојеће електричне расвете 

                                                         (штедљива расвета) 

 

Назив наручиоца:    ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
                                                        „ МИХАИЛО ПАЛОВ“ 
 
Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац 
 
Интернет адреса: uskolavrsac.edu.rs 
 
Врста наручиоца: Просвета 
 
Врста предмета: Добра 
 

1. За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке): 

                             31 50 0000  расветна опрема и електричне светиљке; 
                                      45 31 0000  радови на увођењу електричних инсталација 
 
2. За радове: (природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења,ознака из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавки).  Јавна набавка  за свој предмет има и радове. 
 
3. Уговорена вредност: 1.220,290,00  дин. без пдв-а,      (1.464.348,00 дин. са пдв-ом). 
 
Напомена: Нема. 
 
4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
5. Број примљених понуда: 4 
 
6. Број одбијених понуда:2     
                                                                       
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                           
најнижа  1.220,290,00 дин. без пдв-а                       1.464.348,00  дин.са пдв-ом  
највиша  1.308.570,00 дин.без пдв-а                        1.570.284,00 дин. са пдв-ом   
         
8.Понуђена цена  одбијених  понуда:. 
 
најнижа         598.940,00 дин. без пдв-а                                718.728,00 дин. са пдв-ом   
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највиша     1.510.831,80  дин. без пдв-а                              1.812.998,16  дин. са пдв-ом 
 
9. Добављач самостално изводи предметну јавну набавку. 
 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.06.2019. године. 
 
11. Датум потписивања уговора: 20.06.2019. године. 
 
12. Основни подаци о добављачу: д.о.о. „Техника“ Доситејева 11, Вршац, мат.бр. 
08797234; пиб 102084935; тек.рач. 160-45427-80, емаил:adtehnika@sbb.rs; tel.013/ 833 
848;  које заступа директор Кузман Туркоане,  
 
13. Период важења уговора: до извршења, најкасније до 01.09.2019. 
 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: По Уговору бр.403/19 од 
20.06.2019.предвиђа се:  
 

Члан 3.  
Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави спецификацију добара, услуга и радова 
из става 1. овог члана коју треба да овери овлашћено лице код наручиоца и то Никошур 
Лелеа који је уједно и овлашћени представник наручиоца. 
Уколико се у току реализације овог уговора појаве непредвиђени радови они ће бити 
предмет посебног уговора након спроведеног поступка јавне набавке. Вредност евентуалних 
непредвиђених радова не може прећи 3% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора. 

 
15. Остале информације: Нема. 
 
         Миљков Стеван 
 


