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К у р ш у м л и ј а  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста предмета набавке: услуге. 

Опис предмета набавке: Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 

извођење радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре у улици 

Топличка, у Куршумлији, ЈНМВ-52/2017, назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 

Архитектонске, техничке и геодетске услуге 71250000. 

Процењена вредност јавне набавке: 650.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Уговорена вредност јавне набавке:  

 

- Укупно уговорена цена износи: 541.000,00 динара без ПДВ-а, односно 649.200,00 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Критеријум за доделу уговора:  Избор   између   достављених   одговарајућих   и   прихватљивих   понуда   

вршио  се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда:  3. 

Највиша понуђена цена: 639.200,00 динара без ПДВ-а, „ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш 

Најнижа понуђена цена: 541.000,00 динара без ПДВ-а, „ДММ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш 

 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 639.200,00 динара без ПДВ-а, „ПССМ 

ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш. 

 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 541.000,00 динара без ПДВ-а, „ДММ-

ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш 

 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.5.2017.године 

Датум закључења уговора: 29.5.2017.године 

Основни подаци о добављачу: „ДММ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Ниш, ул. Булевар Немањића број 25, 

локал 61, ТПЦ „Зона 3“, 18000 Ниш, ПИБ 103003157, мат.број 56237364, број рачуна 325-

9500800008930-31, заступник Драган Перић, директор, овлашћени члан групе понуђача. 

 У овој заједничкој понуди, као члан групе понуђача учествује и понуђач „Н-ИНГ“ ДОО 

Београд, ул. Патријарха Димитрија број 125Н, 11090 Београд, ПИБ 101017291, мат.број 17162519, 

број рачуна 250-1180000655770-64, заступник Небојша Миловић  

Период важења уговора:  Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од 60 дана од 

дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: /. 

Лице за контакт:  javnenabavke@kursumlija.org 

 

Остале информације: / 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org

