На основу члана 55. став 1. тачка 8., и 116. став 1. Закона о јавним
набавкама, („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12 , 14/15 и 68/15)
наручилац
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
дана 17.12.2018. године, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЗАШТИТНА И СЛУЖБЕНА ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
УПРАВЕ
Редни број ЈН ОП 1.1.2./2018
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПИБ:100716328, Матични број: 08753245, Шифра делатности: 8411.
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
Интернет страница наручиоца: www.spriv.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: услуга
За добра и услуге (опис предмета, назив и ознака из општег речника набавке):
Предмет јавне набавке је набавка добара – Заштитна и службена обућа за
запослене у покрајинским органима управе
Ознака из општег речника набавке: 1880000 – обућа, 18830000-заштитна обућа
За радове, природа и обим радова и основна обиљежја радова, место извршења
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавки:/
Уговорена вредност:
1.784.580,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је: најнижа понуђена
цена
Број примљених понуда:
Примљенa је једна понуда
Највиша и најнижа понуђена цена:
-највиша понуђена цена 1.784.580,00 динара без пдв
-најнижа понуђена цена: 1.784.580,00 динара без пдв
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

-највиша понуђена цена 1.784.580,00 динара без пдв
-најнижа понуђена цена:1.784.580,00 динара без пдв
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора:
04.12.2018. године
Датум закључења уговора:
17.12. 2018. године
Основни подаци о добављачу:
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Предузеће
за
професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом доо Стил Зрењанин

Адреса:

Зрењанин, Панчевачка 122.

Матични број:

08070768

ПИБ:

101162421

Законски заступник:

Александар Бурсић, директор

Период важења уговора:
Уговор се закључује на одређено време, до извршења свих обострано уговорених
обавеза
Околности које представљају основ за измену уговора:/
Остале информације:/

