
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

Назив наручиоца: Град Ниш - Градска управа Града Ниша 

 

Адреса наручиоца: ул. Николе Пашића бр.24, 18000 Ниш 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста предмета: Радови 

Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на изградњи продавнице са палионицом 

при цркви Св. цара Константина и царице Јелене (ЈН брoj 404-2/20Р-2020-28). 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
45262000-1 Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову 

45310000-3 Радови на увођењу електричне инсталације 

45332200-5 Радови на инсталацији водоводних цеви 

39715200-9 Опрема за грејање 

 

Уговорена вредност: 9.854.515,60 динара без ПДВ-а, односно11.825.418,72 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2.  

Понуђена цена: 
Највиша: 12.440.427,19 динара без ПДВ-а. 

Најнижа: 9.854.515,60 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша: 9.854.515,60 динара без ПДВ-а 

Најнижа: 9.854.515,60 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.08.2020. године. 

Датум закључења уговора: 10.11.2020. године. 

 

Основни подаци о извођачу радова: „Грамонт инжењеринг“ д.о.о. Ниш, ул. Војводе 

Мишића бр.7 18000 Ниш, Матични број: 07685157, ПИБ:101859094 - као носилац посла, 

„Termopro“ д.о.о. Александрово, Александрово бб. 18252 Мерошина,  матични број: 

06126545, ПИБ: 100501934, „Quadel“ д.о.о. Ниш, ул. Зорана Радосављевића Чупе бр. 30  

18000 Ниш,  матични број: 06256520, ПИБ: 100185045 и „Geo Sistem Plus“ д.о.о. Ниш, ул. 

Цара Душана бр. 81  1800 Ниш,  матични број: 20198893, ПИБ: 104619713 - као чланови 

групе. Група понуђача је поднела заједничку понуду број 246/20 од 24.07.2020. године. 

 

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а 

престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима. Извођач радова се 

обавезује да радове, у складу са Техничком спецификацијом радова са обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на 

употребу у року од 90 (деведесерт) календарских дана, рачунајући од дана увођења у 

посао. 

 

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/

