
Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја 

Маршала Тита 8, Црепаја  

Број: 365  
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Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја 

Маршала Тита 8, Црепаја 

 
о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОП ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА– РАДОВИ НА РУШЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЦРЕПАЈИ И ИЗГРАДЊА НОВЕ СПОРТСКЕ САЛЕ У 

ЦРЕПАЈИ – 1. ФАЗА , РЕДНИ БРОЈ ЈНOП 1/2020    

 
Наручилац: 
НАЗИВ : Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја 

- АДРЕСА: Ул. Маршала Тита Бр.8, 26213 Црепаја 

- ПИБ: 100873682 

- Матични број: 08029164  

- Е-маил: oscrepaja@ptt.rs 

- Телефон: 013/671-011 

       Интернет страница:ossavazebeljan.edu.rs, 
Врста наручиоца: класичан 

Отворени поступак. 

Врста предмета јавне набавке : 

Набавка радова  

Предмет јавне набавке: Радови на рушењу постојеће фискултурне сале у Црепаји и 

изградња нове спортске сале у Црепаји – 1. фаза , редни број ЈНOП 1/2020 

Назив и ознака из општег речника набавки :  

шифра - 45212200- Радови на изградњи спортских објеката  

Процењена вредност јавне набавке  износи 19.583.333,00 динара без пдв.  

Уговорена вредност: 18.349.725,00        динара без пдв. 

Критеријум за доделу уговора : Најнижа понуђена цена 

Датум и број  закљученог уговора : Уговор са изабраним понуђачем закључен је дана 

16.06.2020.године под деловодним бројем : 364 

Подаци о извођачу радова   :  ARMEX,DOO,Светозара Марковића 82, Жабаљ, 

матични број : 08654263 пиб: 100644826 који заједнички наступа са 

 DOO ‘’BOB’’,Корнелија Станковића 15, Нови Сад матични број : 08497923 пиб: 

100731278 . 

Број примљених понуда: Примљено је једна   понуде 

Најнижа понуђена цена износи: 15.293.135,00динара без пореза на додату вредност 

Највиша понуђена цена износи : 18.349.725,00 динара без пореза на додату вредност 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи : 18.349.725,00       динара без 

пореза на додату вредност 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи : 18.349.725,00      динара без 

пореза на додату вредност 

Уговор важи : 60 календарских дана, рачунајући од од дана увођења у посао 

 Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача://////// 



Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.06.2020. 

Околности по које представљају основ за измену уговора: / 

 


