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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 

1. Врста наручиоца: високошколска установа. 

2. Врста предмета набавке су услуге. 

3. Опис предмета набавке: услуге израде пројектне документације за реконструкцију 

поткровља Главне зграде Факултета. 

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

• 71220000 – архитектонске и сродне услуге.  

5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.200.000,00 динара без ПДВ-а. 

7. Уговорена вредност јавне набавке: 1.700.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.040.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

9. Укупан број примљених понуда: 1 (једна). 

10. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.700.000,00 динара. 

11. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.700.000,00 динара. 

12. Уговор ће се извршити у групи понуђача коју чине: 

• Агенцијa КОН.ФОРМА ИНЖЕЊЕРИНГ, из Крагујевца, ул. Црвеног Крста бр. 7/20, 

матични број 55129584, ПИБ 101574552 

• Привредно друштво за заштиту од пожара „Пожар-гас“ доо, са седиштем у Лозници, 

ул. Г. Јакшића бб, ПИБ 106135554, матични број 20538066,  

• Агенција за пројектовање и инжењеринг Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Шантићева број 4, ПИБ 109549073, матични број 64255371,  

• Привредно друштво ЕЛЕКТРОВИЗИЈА доо Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Даничићева број 120 А-2, ПИБ 107492386, матични број 20814098,  

• Биро за инжењерске делатности и техничко саветовање МИЛ&МАР-2015 Крагујевац, 

са седиштем у Крагујевцу, ул. Кнеза Милоша број 31/36-VI, ПИБ 109302893, матични 

број 64080601, и  

• Привредно друштво ALMAKS SECURITY SYSTEMS доо, са седиштем у Београду, 

ул. Господара Вучића број 129, ПИБ 100571552, матични број 06698182. 

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.01.2018. године. 

14. Датум закључења уговора: 01.02.2018. године. 

15. Основни подаци о добављачу: Агенцијa КОН.ФОРМА ИНЖЕЊЕРИНГ, из Крагујевца, 

ул. Црвеног Крста бр. 7/20, матични број 55129584, ПИБ 101574552. 

16. Период важења уговора: до извршења услуге. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

18. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке службе, 

e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040. 
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