РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2016-6-2
Датум: 20. април 2016. године
НОВИ САД
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.
124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НОВИ САД
објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
услуге: Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада
(шифра: ЈНМВ-У-1/16)
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110, 21000 Нови Сад;
Интернет страница наручиоца је www.environovisad.org.rs
Врста наручиоца: Градска управа
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет Јавне набавке мале вредности је набавка услуга –
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада
Назив и ознака из општег речника набавки: Праћење стања животне средине, осим у
грађевинарству - 90711500
Уговорена вредност јавне набавке: 783.330,00 динара без ПДВ-а
939.996,00 динара са ПДВ-ом
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: једна
Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша понуђена цена
783.330,00 динара без ПДВ-а
најнижа понуђена цена
939.996,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша понуђена цена
783.330,00 динара без ПДВ-а
најнижа понуђена цена
939.996,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач је понуду поднео са подизвођачем Институт БиоСенс-Истраживачко-развојни институт за
информационе технологије био система, Нови Сад
Подизвођач ће извршити део уговора предметне јавне набавке:
- израда и достављање седмичних извештаја у електронској форми;
- израда и достављање месечних извештаја у електронској форми;
- израда извештаја за период мерења у 2016. години у електронској и штампаној форми и
- израда годишњег извештаја за целокупан уговорни период у електронској и штампаној форми.
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14. април 2016. године
Датум закључења уговора: 18. април 2016. године
Основни подаци о добављачу:
Назив: Природно-математички факултет у Новом Саду
Седиште/адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
матични број: 08104620
ПИБ: 101635863
Период важења уговора: уговор се закључује на одређено време, до 21. априла 2017. године
Околности које представљају основ за измену уговора: /

