Република Србија
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу
и наципналне маоине-наципналне заједнице
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад
Т: +381 21 487 4427 F: +381 21 557 074; 456 986
Ounz@vojvodinа.gov.rs
БРОЈ: 128-404-77/2015

ДАТУМ: 23.03.2015. гпдине

На пснпву члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12 и 14/15)
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое,прпписе, управу и наципналне маоиненаципналне заједнице
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16
пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ПР КПНСУЛТАНТА
ЈН МВ 2/2015

1. Назив, адреса и интернет страница наручипца:
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и
наципналне маоине- наципналне заједнице
Булевар Михајла Пупина бр.16, Нпви Сад,
Интернет страница Наручипца: www.puma.vojvodina.gov.rs.
2.Врста наручипца: прган државне управе
3.За дпбра и услуге, ппис предмета јавне набавке, назив и пзнака из ппштег речника
набавке:
- Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 2/2015 је набавка услуге ПР кпнсултанта, назив и пзнака из
ппштег речника набавке: Услуге саветпваоа у ппслпваоу и управљаоу-79410000
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти.
4. За радпве прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва,
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив из ппштег речника набавке: /
5. Угпвпрена вреднпст:
310.000,00 динара
6. Критеријум за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена

7. Брпј примљених ппнуда: 1
8. Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша: 310.000,00 динара
Најнижа: 310.000,00 динара
9. Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда
Највиша: 310.000,00 динара
Најнижа: 310.000,00 динара

10. Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача
Ппнуда је ппднета сампсталнп
11. Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра
20.03.2015. гпдине
12. Датум закључеоа угпвпра
23.03.2015. гпдине
13. Пснпвни ппдаци п дпбављачу
Габриела Кпвач Павлпв, Нпви Сад
14. Перипд важеоа угпвпра
Угпвпр је закључен на пдређенп време дп 30. јуна 2015. гпдине
15. Пкплнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: /

