Гимназија "Светозар Марковић"
Svetozar Markovic Gimnázium
Његошева 22, 21000 Нови Сад, Република Србија
,: (+381 21) 4721 924, 4721 928, 4721 932
Njegoševa 22, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Датум: ......................13.11.2020.
Број: .................01-622/21-2020
На основу члана 55. став1. тачка 8.,члана 56 и члана 116. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени
гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015), а након спроведеног поступка мале
вредности-радова, предмет набавке су радови- Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (ревитализација фасаде и замена дела спољашње столарије у дворишном
делу објекта) ред.број набавке 1.3.1/2020

ГИМНАЗИЈЕ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" НОВИ САД
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
За набавку радови- Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (ревитализација фасаде и замена дела спољашње
столарије у дворишном делу објекта) ред.број набавке 1.3.1/2020
Врста поступка: јавна набавка мала вредност-радова
закљученог Уговора број 622/19-2020,о јавној набавци сходно члану 113. („Службени
гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр.
14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015) Закона о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци мала вредност-радова по јавном позиву број: по јавном позиву
број: 622/2-2020 од 20.10.2020.године, објављеном Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
и на интернет адреси Наручиоца http://www.s-markovic.edu.rs/ линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
20.10.2020.године, закључен је са добављачем, групи понуђача- носилац посла „GRAMAR”
DOO са седиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 244б, Први члан PREDUZEĆE ZA TRGOVINU
I USLUGE PRIMA IDEA DOO NOVI SAD, Нови Сад, Темеринска 115, Други члан ORNAMENT
INVESTINŽINjERING DOO из Београда ул. Ребеке Вест бр.102 који је доставио понуду број
622/16-2020 од 28.10.2020.године, понуђена цена без пдв-а =4.999.052,50 динара са пдв-ом
=5.998.863,00 динара,
Обавештење доставити ради објављивања Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и
на интернет адреси Наручиоца http://www.s-markovic.edu.rs/ линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ у року од 5 дана
од дана закључивања уговора.
Председник комисије
Доставити:
1. За јавну набавку
2. Рачуноводсту Гимназије
3. Сајт Гимназије
4. Портал ЈН
5. Архива Гимназије

