
Услуге вршења техничког прегледа производног објекта  ДП „Синтетика“ у Лесковцу                             

МВ 012 - 2/18 
1/2 

 

Број: 32/О 

Датум: 28.02.2018. год. 

 

На основу члана 116. и 50. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Одлуке Градске управе града Лесковца, Одељења за јавне 

набавке  о овлашћењу за спровођење поступка јавне набавке  бр. 84 – 404/2018-11 од 

12.01.2018.год., у јавној набавци Услуге вршења техничког прегледа производног објекта  

ДП „Синтетика“ у Лесковцу,  редни број јавне набавке у Плану набавке града Лесковца за 

2018.год.  1.2.74., интерни број јавне набавке МВ 012 - 2/18, ЈП „Урбанизам и изградња 

Лесковац“, дана  28.02.2018.год. објављује 

 

Обавештење о закљученом уговору 
 

 

Назив наручиоца:   ЈП „Урбанизам и изградња 

            Лесковац“  

 

Адреса наручиоца:                ул. Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац 

 

Интернет старница наручиоца:   www.uileskovac.rs 

  

Врста наручиоца:     Јавно предузеће - локална самоуправа 

 

Врста предмета:     услуге 

 

Опис предмета набавке,назив и  

Ознака из општег речнка набавке: Услуге вршења техничког прегледа 

производног објекта  ДП „Синтетика“ у 

Лесковцу 

                                                                                    Редни бр. набавке МВ 012 - 2/18                                                                                    

Општи речник набавке  ОРН: 71631400 - 

Услуге техничког прегледа грађевинских 

конструкција 

 

Уговорена вредност:  136.800,00        (без ПДВ-а) 

        164.160, 00       (са ПДВ-ом)  

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:    5  (  пет ) 

Понуђена цена:   Највиша:             494.000,00           динара   

        Најнижа:                           136.800,00           динара 

 

Понуђена цена код прихватљивих 

 понуда:    - Највиша:              494.000,00           динара   

         -Најнижа:              136.800,00           динара 
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Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача:    нема 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.02.2018. год. 

Датум закључења уговора:   14.02.2018. год. 

Основни подаци о добављачу: Дирекција за вештачење, водотехнику и 

гасификацију и инжењеринг Ниш, доо, 

Ниш, ул. Балканска бр.2 , Ниш 

Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључивања, 

односно до утрошка средстава предвиђених у 

годишњем буџету Града Лесковца за ову 

намену 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Остале информације: Уговор достављен Комисији за јавне набавке дана 28.02.2018.год. 

 

 

 

 


