
 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5- 1286 /2 

Датум 25.11.2019. год. 

  тел. 010/311-258  

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број: 124/2012,14/2015,68/2015),  

Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту,ул.Николе Пашића 173, (у даљем 

тексту: Наручилац) објављује: 

 

 Обавештење о закљученом уговору   

 поступак јавне набавке бр. 1.3.5./2019 

  
1. Општи подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"  

Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот 

Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  

Матични број:…………………………………………07172419 

Шифра делатности: ……………………………...…. 8532 

ПИБ: …………………………………………………. 100188336 

Текући рачун: ……………………..…………………840-90660-39 

Телефон/факс: 010/311-258 

Е-пошта:  pimleksko@mts.rs 

Интернет страница:mlekarskaskolapirot.edu.rs 

Контакт особа: Марија Такић 

 

2. Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда на основу члана 36.став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама.  

Врста предмета јавне набавке: радови  

Опис предмета набавке: додатни радови на реконструкцији крова школе са домом ученика 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000-радови на крову и други посебни 

грађевинско занатски  радови 

3.Уговорена вредност : 608 521,00  динара без ПДВ-а, 730 225,20  дин са ПДВ-ом 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5. Број примљених понуда :једна 

6.Највиша и најнижа понуђена цена : само је једна понуда са понуђеном ценом 608 521,00 без 

ПДВ-а, 

7.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : само је једна прихватљива 

понуда са понуђеном ценом  608 521,00 динара без ПДВ-а, 

8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача :/ 

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора : 14.11.2019.г. 

10.Датум закључења уговора : 25.11.2019.г. 

11.Основни подаци о добављачу : ПД “Златко Јовановић” доо , из Пирота, ул. Бранка Радичевића 

бр. 20  

12.Период важења уговора : до реализације уговорених обавеза 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : у складу са чл. 115. Закона о јавним 

набавкама . 


