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 24.05.2019. године, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ АТРАКЦИЈА,
ТУРИСТИЧКИХ ОДРЕДИШТА И ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКОГ ЗНАЧАЈА,
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА
ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА, БЕЛОЦРКВАНСКИХ ЈЕЗЕРА
И ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ
Редни број ЈН ОП 1.2.4./2019
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 услуга – Израда пројекта саобраћаја и
саобраћајне сигнализације за означавање туристичких атракција, туристичких
одредишта и објеката туристичког значаја, који се налазе на подручју туристичких
дестинација Вршачких планина, Белоцркванских језера и Делиблатске пешчаре,
Ознака из општег речника набавке: 71242000 – израда пројеката и нацрта, процена
трошкова.
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:
1.430.000,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је: најнижа понуђена

цена
Број примљених понуда:
Примљене су две понуде
Највиша и најнижа понуђена цена:
-највиша понуђена цена 1.448.000,00 динара без пдв
-најнижа понуђена цена: 1.430.000,00 динара без пдв
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
-највиша понуђена цена 1.430.000,00 динара без пдв
-најнижа понуђена цена: 1.430.000,00 динара без пдв
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
Датум доношења одлуке о додели уговора:
09.05.2019. године
Датум закључења уговора:
22.05. 2019. године
Основни подаци о добављачу:
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

АДОМНЕ ДОО пројектовање и
инжењеринг

Адреса:

Нови Сад, Шумадијска бр. 16б.

Матични број:

21059277

ПИБ:

108745380

Законски заступник:

Игор Вукобратовић, директор

Околности које представљају основ за измену уговора:/
Остале информације:/

