На пснпву члана 55. став 1. тачка 8. и 116. став 1. Закпна п јавним
набавкама, („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12 и 14/15)
наручилац
Ппкрајински секретаријат за привреду, заппшљаваое и равнпшравнпст
пплпва
Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16
дана 17.07.2015. гпдине, пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ ДПБАРА- ЗАШТИТНА
И СЛУЖБЕНА ПБУЋА ЗА ЗАППСЛЕНЕ У ППКРАЈИНСКИМ ПРГАНИМА УПРАВЕ
Р.бр. ЈН ППСППЗПП 1.1.6./2015

Назив, адреса и интернет страница наручипца:
Република Србија - Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ
ППЛПВА, ПИБ:100716328, Матични брпј: 08753245, Шифра делатнпсти: 8411.
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
Интернет страница наручипца: www.spriv.vojvodina.gov.rs
Врста наручипца: Орган државне управе
Врста ппступка јавне набавке: прегпварачки ппступак са пбјављиваоа ппзива за
ппднпшеое ппнуда
Врста предмета: дпбара
За дпбра и услуге (ппис предмета, назив и пзнака из ппштег речника набавке):
Предмет јавне набавке је – заштитна и службена пбућа за заппслене у
ппкрајинским прганима управе
пзнака из ОРН: 18800000-обућа
За радпве, прирпда и пбим радпва и пснпвна пбиљежја радпва, местп извршеоа
радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег
речника набавки:/
Угпвпрена вреднпст:
1.169.460, динара без пдв.
Критеријум за дпделу угпвпра:
Критеријум за дпделу угпвпра је екпнпмски најппвпљнија ппнуда.
Брпј примљених ппнуда и ппдаци п ппнуђачу:
У рпку за ппднпшеое ппнуда примљена је једна ппнуда
Ппнуђена цена:
-Највиша: 1.169.460 динара без пдв.

-Најнижа: 1.169.460 динара без пдв
Ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
-Највиша: 1.169.460 динара без пдв.
-Најнижа: 1.169.460 динара без пдв.
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се реализпвати прекп ппдизвпђача:/
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра:
01.07.2015. гпдине
Датум закључеоа угпвпра:
14.07.2015. гпдине
1.ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив:
DOO „KS-SAFETY SHOES“ Предузеће за
прпфесипналну рехабилитацију и
заппшљаваое пспба са
инвалидитетпм, Нпви Сад
Адреса:
Нпви Сад, Марије Бурсаћ 38
Матични брпј:
20728671
ПИБ:
107035738
Закпнски заступник:
Бранислав Гпгић, директпр

Перипд важеоа угпвпра:
Угпвпр се закључује на пдређенп време дп истека рпка за реализацију набавке.
Пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра:/
Пстале инфпрмације: /

