На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке
услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2013.
години, обликован у више посебних целина (партија) од 1 до 4 (ред. бр. ЈН
ОП 4/13) и закљученог уговора о јавној набавци, Покрајински секретаријат
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 16
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВОЈВОДИНИ У
2013. ГОДИНИ, ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА)
ОД 1 ДО 4 (РЕД. БР. ЈН ОП 4/13) ЗА ПАРТИЈУ 1 - УСЛУГА
СИСТЕМАТСКОГ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ
У 2013. ГОДИНИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (Ред. бр. ЈН ОП 4/13)
1)Назив наручиоца:
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и зажтиту животне
седине,
Адреса наручиоца:
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Интернет страница наручиоца:
www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2)Врста наручиоца: орган државне управе
Врста предмета: услуга

3)За добра и услуге : опис предмета набавке, назив и ознака
општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су услуге мониторингa квалитета животне средине у
АП Војводини у 2013. години
Назив и ознака из општег речника набавки :
услуге у области заштите животне средине 90700000, обликоване у више
посебних истоврсних целина – партија од 1 до 4 и то:

Број
партије

Назив партије

Ознака из општег речника
набавке

Партија
1

Услуга систематског праћења квалитета
земљишта у АП Војводини у 2013. години

Партија
2

Услуга
систематског
испитивања
нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у
високофреквентном подручју у АП Војводини
Услуга
систематског
испитивања
нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини у
нискофреквентном подручју у АП Војводини у
2013. години
Услуга
мониторинга
стања
приоритетних
типова станишта и индикаторских строго
заштићених врста у АП Војводини у 2013.
години

90732600
мерење
и
праћење
загађења
земљишта
90711500 праћење стања
животне средине, осим у
грађевинарству
90711500 праћење стања
животне средине, осим у
грађевинарству

Партија
3
Партија
4

90711500 праћење стања
животне средине, осим у
грађевинарству

1

4)Уговорена вредност: Партија 1 – 355.200,00 динара без ПДВ,

5)критеријум за доделу уговора:
Партија 1 - Економски најповољнија понуда;
Елементи критеријума за доделу уговора је:
- Понуђена цена (ц)..............100 пондера

6)број примљених понуда по свим партијама:
-Укупно је примљено 6 понуда, а за
-Партију 1 укупно су примљене 2 понуде,
7)највиша и најнижа понуђена цена:
-Партија 1 - највиша понуђена цена је: 369.986,00 динара, без ПДВ,
-Партија 1 - најнижа понуђена цена је: 355.200,00 динара, без ПДВ,
8)највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је
355.200,00 динара без ПДВ.
9)део или вредност уговора који ће извршити понуђач: Понуђач
је понуду дао самостално.
10)датум доношења одлуке о додели уговора: 16.09.2013.
године.
12)датум закључења уговора: 10.10.2013. године.
13)основни подаци о добављачу: Партија 1 Услуга систематског
праћења квалитета земљишта у АП Војводини у 2013. години
Пословно име: Акционарско Друштво „Заштита на раду и заштита
животне средине „Београд“,

Седиште: Београд (Звездара), Дескашева 7,
Матични број: 07030266
ПИБ: ПИБ: 100005037
Законски заступник: директор Мирослав Цицак, дипл. ецц
14)период важења уговора: до 31.12.2013. године
15)околности које представљају основ за измену уговора: /
16)Остале информације: /
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