ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад

Број:

38/5-37-2016

Нови Сад, 06. 12. 2016. године

Булевар Михајла Пупина 22
тел. 557 060, 557 061,тел/факс 456 166

На основу члана 55. став1. тачка 8.,члана 56 и члана 116. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени
гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр. 68/2015), а након спроведеног поступка мале
вредности- добара, предмет набавке су добара- Опрема за пословне просторе за Завода и
археолошких депоа ред.број ЈНMВ 1.1.6/2016и закљученог Уговора број 38/5-16-2016 од 02.12.
2016.године о јавној набавци сходно члану 113. („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и
допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр.
68/2015) Закона о јавним набавкама.

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
добара- Опрема за пословне просторе за Завода и археолошких депоа
ред.број ЈНMВ 1.1.6/2016
Врста поступка: јавна набавка - добара - поступка мале вредности.
Уговор о јавној набавци мале вредности по јавном позиву број: 38/5-7-2016 од
14.11.2016.године, објављеном на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет
адреси Наручиоца www.pzzzsk.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ 08.11.2016.године, закључен је са
добављачем, понуђачу
СЗР „СТОЛАРИЈА КОКАНОВИЋ“ Милене Павловић Барили 23,
Петроварадин, кога заступа директор Слободан Кокановић понуда број 38/5-8-2016 од
22.11.2016.године, цена без пдва =493.843,00 динара са пдв-ом =493.843,00 динара Понуђач
није у систему пдв-а, и допуне понуде број 38/5-10-2016 од 22.11.2016.године укупна цена из
допуне са попустом, која се уговара са порезима и доприносима цена без пдва =448.948,18
динара са пдв-ом =448.948,18 динара, Понуђач није у систему пдв-а.
Обавештење доставити ради објављивања Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
и на интернет адреси Наручиоца www.pzzzsk.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ у року од 5 дана од дана
закључивања уговора.
Председник комисије
__________________
Вељко Новаковић
Доставити:
1. Портал јавних набавки
2. Архиви
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