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Број: 86/О 

Датум: 26.04.2017.год. 

 

 

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

124/2012,14/15 и 68/2015 ), ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“,  у својству наручиоца по 

јавној набавци  добара мале вредности  број I/1  , дана 26.04.2017. године 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:     добра 

 

Опис предмета набавке,назив и  

Ознака из општег речнка набавке: Набавка канцеларијског материјала 

                                                                                    Редни бр. набавке I/1                               

Општи речник набавке  30190000                                           

 

Уговорена вредност: 784.610,00  (без ПДВ-а) 

       941.532,00 (са ПДВ-ом) 

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:    2 ( две ) 

Понуђена цена:   Највиша:             875.795,00     динара   

        Најнижа:                           784.610,00    динара 

 

Понуђена цена код прихватљивих 

 понуда:    - Највиша:              875.795,00     динара   

         -Најнижа:              784.610,00     динара 

 

Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача:    нема 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.03.2017. год. 
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Датум закључења уговора:   19.04.2017.год. 

Основни подаци о добављачу: П.Д. Брокер, са седиштем у Нишу ул. 

Мајаковског бр. 95  

Период важења уговора: 45 календарских дана од дана увођења у 

посао  

Околности које представљају основ за 

измену уговора  

                                                                                       Наручилац има право да  након 

закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим 

предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати  до 5%  од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора , при чему укупна вредност повећања не 

може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у предходном ставу 

закључиће се анекс уговора  и донети одлука о измени уговора , која ће се објавити у року 

од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и интернет страници. 

 

 

 

Остале информације:    нема 

 

 

 

 


