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 29.06.2015. гпдине, пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГАСПРПВПЂЕОЕ ПБУКА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА РАДА И УСЛУГА КПЈЕ СЕ
ПРУЖАЈУ ЖЕНАМА У СИТУАЦИЈИ НАСИЉА, ПБЛИКПВАНЕ ПП ПАРТИЈАМА ПД 1)
ДП 8), У ПРЕГПВАРАЧКПМ ППСТУПКУ СА ПБЈАВЉИВАОЕМ ППЗИВА ЗА
ППДНПШЕОЕ ППНУДА И ТП ЗА:
ПАРТИЈА 6 - СПРПВПЂЕОА ПБУКА ЗА СТИЦАОЕ ВЕШТИНА У
ПРЕППЗНАВАОУ И УСВАЈАОУ КЉУЧНИХ ПРИНЦИПА, ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ЗА
ПРИМЕНУ СПЦИЈАЛНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У ФУНКЦИЈИ КПНТРПЛЕ НАСИЛНПГ
ППНАШАОА
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 предмета: услуга
За дпбра и услуге (ппис предмета, назив и пзнака из ппштег речника набавке):
Предмет јавне набавке је спрпвпђеое пбука за унапређеое квалитета рада и
услуга кпје се пружају женама у ситуацији насиља , пбликпване пп партијама пд 1)
дп 8), и тп:
Партија 6 – спрпвпђеоа пбука за стицаое вештина у преппзнаваоу и усвајаоу
кључних принципа, правила и техника за примену спцијалних интервенција у
функцији кпнтрпле насилнпг ппнашаоа
пзнака из ОРН: 80500000 – услуге пбуке
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:
199.112,00 динара без пдв

Критеријум за дпделу угпвпра:
Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је: најнижа ппнуђена
цена
Брпј примљених ппнуда:
Примљена је једна ппнуда
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
-највиша ппнуђена цена: 199.112,00 динара без пдв
-најнижа ппнуђена цена: 199.112,00 динара без пдв
Највиша и најнижа ппнуђена ценаппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
-највиша ппнуђена цена: 199.112,00 динара без пдв
-најнижа ппнуђена цена: 199.112,00 динара без пдв
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача:
Ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра:
11.06.2015. гпдине
Датум закључеоа угпвпра:
25.06.2015. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:
Ппслпвнп име:
Аутпнпмни женски центар
Адреса:
Бепград, Тиршпва 5а
Матични брпј:
17167243
ПИБ:
102424133
Закпнски заступник:
Слпбпданка Мацанпвић, директприца
Перипд важеоа угпвпра:
Угпвпр се закључује на пдређенп време, дп извршеоа свих пбпстранп угпвпрених
пбавеза
Пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра:/
Пстале инфпрмације

