На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- технички преглед зграда правосудних органа, Партија 3 редни број 8/2016
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде,
Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mpravde.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је пружање услуга техничког прегледа зграда правосудних
органа. Предмет јавне набавке обликован је у партије, и то: Партија 1. зграда
Државног већа тужилаца, Републичког јавног тужилаштва, Апелационог јавног
тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду и Другог
основног суда у Београду, Партија 2. зграда Прекршајног апелационог суда у
Београду, Партија 3. зграда Прекршајног суда у Пожаревцу, Партија 4. зграда
Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, Партија 5. зграда Основног суда у
Лазаревцу, Партија 6. зграда Прекршајног суда у Панчеву, Партија 7. зграда Трећег
основног суда у Београду. Назив и ознака из општег речника набавки: 71631300 –
Услуге техничког прегледа зграда.
4. Уговорена вредност: 170.000 динара без ПДВ.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 5 (пет).
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 556.000 динара без ПДВ и 170.000
динара без ПДВ.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 556.000
динара без ПДВ и 170.000 динара без ПДВ.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач није наступио са подизвођачем.
10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 1. април
2016. године.
11. Датум закључења уговора: 16. мај 2017. године.
12. Основни подаци о добављачу: Крип инжењеринг д.о.о, са седиштем у
Београду, Трнска 4.
13. Период важења уговора: 30 дана од дана увођења у посао.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.

